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Första kvartalet: ISK lockar fondsparare 

Svenska fondspararnas nysparande börjar redan märks i det nya investerarsparkontot (ISK). 1,5 

MDR SEK eller 20 procent av nysparandet i fonder sker nu på det nya kontot, visar beräkningar från 

Avanza Bank. 

”Mest populära ISK-fonderna är hittills Sverige- och Globalfonder. Det tyder på att vanliga 

fondsparare redan hittat till kontot. Fonderna utgör också en bra grund i fondsparande”, säger Claes 

Hemberg, sparekonom Avanza Bank. 

Under mars månad minskar fondhandeln med 22 procent jämfört med månaden före och gör i snitt 0,9 

fondbyten per sparare. 

 

"Spararna handlar mindre under fondmånaden med mer svängiga börser. I fondvalen märks samtidigt en 

optimism och spararna städar samtidigt ut gamla fonder när spararna nu vill starta nya ISK-kontot", säger 

Hemberg. 

  

Att världsekonomin fortsätter hämta sig och att världsindex är upp nära 10 procent sedan årsskiftet gör att 

svenska sparare väljer mer fokus på tillväxt igen. 

 

"Spararna väljer under mars i första hand tillväxtfonder. Mest väljer de fonder de känner igen. Eftersom 

svenskarna sedan tidigare haft mest Ryssland köper de lätt dessa igen. När de hellre borde bredda sig. 

Brasilien som däremot utvecklats bäst sedan botten, har spararna mest missat", säger Hemberg. 

 

Att även breda tillväxtfonder finns bland de vanligaste valen tyder på att mer vanliga fondsparare nu börjar 

bli mer positiva igen. När spararna känner av större optimism säljer de också pessimistfonder som 

räntefonder och även guldfonder. 

 

"Andra fonder på säljtoppen är mest gamla fondinnehav från 90-talet. Vi ser gamla globalfonder och gamla 

USA-fonder som nu säljs ut. Antagligen säger detta mer om intresset för nya ISK-kontot med lägre skatt än 

något annat. För att spara där behöver spararna sälja gamla innehav", säger Hemberg. 
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 Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Mar 

2012 

Feb 

2012 

Mar 

2011 

Fondaffärer per fondkonto och mån -18 % -40 % 0,9 1,1 1,5 

Fondaffärer per dag -22 % -9 % 6 200 8 000 6 800 

Fondaffärer, st -22 % -8 % 175 000 224 000 190 000 

Omsättning i fondsparandet* -13 % -19 % 12 % 14 % 15 % 

      
Källa: Avanza Bank.  

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. 

 

För mer information:  

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47 

avanzabank.se 


