
 

Fondhandel privatpersoner 2014-09-29, kl 08.00 

September: Rekordköp i USA-fonder 

Starka siffror från USA och stigande dollar har fått svenska fondsparare att 
rekordhandla fonder, för i snitt 17 400 kronor per affär, senaste månaden. 

”Att USA inledde finanskrisen är nu förlåtet. Fondspararna gör rekordköp i USA-
fonder. Spararna lämnar smalare högriskfonder som småbolag och skräpobligationer 
till förmån för breda, billiga USA-fonder”, säger Claes Hemberg, sparekonom 
Avanza. 

Fondspararna har sedan sommaren 2012 steg för steg ökat antalet fondbyten. Bara senaste 
året är handeln upp 40-60 procent i både antalet affärer och volymerna. Senaste månaden 
har volymerna ökat med 16 procent. 

”Nu byter spararna fot i småbolagsfonderna, efter att småbolagen har tappat fart under 
sensommaren och är nu ned 6 procent jämfört med storbolagen som är mer stabila. Det har 
fått sparare att sälja av småbolagsfonder, för att välja bredare aktiefonder”, säger Hemberg. 

Svag utveckling i Europa och samtidigt allt starkare signaler från USA och stärkt dollar har 
fått sparare att flytta fokus västerut. 

”Två av de tre mest köpta fonderna är nu USA-tunga aktiefonder. Signaler om uthållig 
amerikansk tillväxt på 4 procent har fått sparare att repa mod. Aldrig har jag sett så många 
USA-köp på en och samma månad”, säger Hemberg. 

Redan förra månaden märktes stigande USA-köp men det är först nu som de amerikanska 
fonderna når topplistan. 

”Och spararna är prismedvetna. Det är framför allt lågpris-aktiefonder som lockar. Det 
märks i både USA- och globalfonderna”, säger Hemberg. 

Jakten på avkastning märks i allt fler högriskfonder på köptoppen. Strax under topplistan 
finns numera Indienfonder och en rad tillväxtländer. Bland mer riskabla större köpen 
märks bioteknikfonder. De har från tid till annan synts på både köp- och säljtoppen. 
Sommaren stora bioteknikras på 30 procent har tydligen inte avskräckt fondsparare. 

  Mest köpta fonder 
(september) 

Mest sålda fonder 
(september) 

      
1. Högräntefond  1.  Småbolagsfond 
2. USA-fonder 2.  Högrisk företagsobligationsfonder 
3. Globalfonder 3.  Sverigefonder 
4. Bioteknikfonder 4.  Högräntefonder 
5. Korta räntefonder 5.  Fastighetsfonder 

     

Källa: 230 000 konton vid Avanza.  



 

 

Fondhandel privatpersoner (september)     

  Förändring 
en månad 

Förändring 
ett år 

September 
2014 

Augusti 
2014 

September 
2013 

Fondaffärer per fondkonto och mån, st 8 % 18 % 1,3 1,2 1,1 
Fondaffärer, st 11 % 38 % 328 000 296 000 238 000 
Fondaffärer per dag, st 15 % 38 % 10 900 9 500 7 900 
Omsättning i fondsparandet, MSEK 16 % 58 % 5 700 4 900 3 600 
Omsättning i fondsparandet, %* 7 % 7 % 15 % 14 % 14 % 

Källa: Avanza  

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

 

För mer information:  

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

avanza.se 
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