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Februari: Storsälj i fonder 

Fondspararna ökade antalet fondbyten med 15 procent i februari jämfört med 

januari. Spararna gör nu rekordhöga 1,7 fondbyten per konto och månad. Det visar 

statistik från 370 000 fondkonton hos Avanza.  

”De stora kasten på börsen har gjort sparare mer aktiva. En stor grupp sålde medan 

mer vana sparare köpte. Högrisksparare sålde bioteknikfonder och vanliga sparare 

ränte- och hedgefonder. Många är dock osäkra och mycket av sparandet fastnar i 

kontanter, men man bör vara mer långsiktig och planera längre än bara några 

veckor”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza.  

Mest säljer svenskarna fonder med företagsobligationer. Det är fonder som ofta lovat 

stabila vinster, men som nu säljs för sjunde månaden i rad. Även smalare teknik- och 

läkemedelsfonder lämnas när spararna tar 

ett steg ner på risktrappan.  

”Sparare reagerar mycket olika även i 

högriskfonder. Bioteknikchansarna som har 

en stor del av sitt sparande i dessa fonder 

överger dem helt, medan mer sansade 

biotekniksparare däremot har köpt på sig 

mer”, säger Hemberg.  

Hedgefonder har kommit i heltluften igen. I februari var handeln i hedgefonder hela 40 

procent högre än en genomsnittlig månad det senaste året.  

”Antalet hedgefonder har exploderat de senaste 20 åren. Nu stängs dock fler än öppnas. 

Senast vi såg det var under finanskrisen 2008-2009. Fonderna har inte alls lyckats i den 

oroliga börsen och det senaste åren har jag inte mött någon som talar varmt om sin 

hedgefond”, säger Hemberg. 

Spararna har svårt att hitta en ny destination för pengarna och andelen kontanter på 

fondkontona ökade till 20 procent i februari, från 16 procent i januari. Bland fonderna är 

det enbart långräntefonder och rena Sverigefonder som lockar. 

”Fondspararna verkar tro mer på Sverige än omvärlden och visst går Sveriges ekonomi 

starkt. Men globalfonder är bredare, ger ett stabilare sparande och bör vara basen i en 

fondportfölj”, säger Hemberg. 
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Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 
feb-16 jan-16     feb-15 

Fondaffärer per fondkonto och mån, st 13% 13 % 1,7 1,5 1,5 

Fondaffärer, st 15% 39% 628 000 544 000 453 000 

Fondaffärer per dag, st 15% 11% 20 900 18 100 18 900 

Omsättning i fondsparandet, MSEK 6% -29% 5 500 5 200 7 700 

Omsättning i fondsparandet, %* 0% -33% 12% 12% 18% 

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. Källa: Avanza 
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Källa: 370 000 fondkonton vid Avanza. 



 

För mer information:  

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

avanza.se 


