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Aktiesparande har under det senaste 
decenniet rikligen belönats, medan 
 räntesparande snarare har varit en för
lustaffär. De flesta bankkonton ger ingen 
ränta alls eller en blygsam ränta som inte 
täcker inflationen. Jakten på bra spar
former med medelhög risk är intensiv, 
vilket bland annat visar sig i att bland
fonder tillsammans med korta ränte
fonder är de fondkategorier som lockar 
mest nysparande. Blandfonderna för
valtar i dag nästan 1 000 miljarder kro
nor.

Även flera av bankernas investerings
strateger höjer numera ett varningens 
finger för att ligga alltför tungt i aktier. 

Orosmomenten är bland annat handels
konflikter med Kina, hot om turbulens 
kring brexit och en svalnande konjunk
tur.

I veckan rekommenderade Swedbank 
en omviktning av portföljen inför som
maren.

”Vi ser ingen anledning att rusa in i 
aktiemarknaden i det här läget. Dels med 
tanke på den starka utvecklingen men 
även de svaga börserna vi sett historiskt 
under somrarna”, säger bankens 
aktiestrateg Mattias Isakson i ett press
meddelande.

Maria Landeborn, strateg på Danske 

Bank, ger inte mycket för räntebärande 
placeringar i dagsläget.

”Om man sparar uppåt tio år eller 
längre ska räntesparande bara utgöra 
en liten del av den totala portföljen. Den 
förväntade avkastningen på räntefon
der och sparkonton är väldigt låg på 
grund av den låga räntan, medan chan
sen är god att ett sparande i aktiefonder 
ökar i värde under en 10årsperiod”, säger 
hon.

Joakim Bornold, sparekonom på 
Söderberg & Partners, varnar för alltför 
snabba förändringar av den egna spar
mixen.

”Den stora utmaningen är att inte 
börja försöka tajma marknaden. Många 
har missat den stora uppgång vi har haft 
i början på året därför att man sålde av 
när det blåste som värst vid jul”, säger 
han.

Mer än bara aktier
Det finns gott om alternativ till börsen
för sparare som vill minska sina risker.
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Så sparar du med   lagom risk
Börsen har rusat under de tio senaste åren och många 
sparare vill dra ned på risken.

Blandfonder, pensionsbolag och egna omviktningar 
mellan aktier och räntor hör till recepten.

Välj blandfond med omsorg – eller gör din egen mix

Dagens industri
Lördag 11 maj 2019

Blandfonder är den enkla lösningen 
för dem som vill ha medelhög risk i sitt 
sparande. Svårigheterna att välja är stora. 
Risknivån mellan fonderna skiljer sig åt 
rejält, avgifterna är ofta relativt höga och 
få fondförvaltare är aktiva med föränd
ringar i fondens portfölj. 

Den som vill sänka risken kan i stället 
själv välja några bra och prisvärda ränte 
respektive aktiefonder och göra jobbet 
själv. På köpet kan avgiften sjunka mar
kant.

Di har ändå försökt vaska fram några 
bra blandfonder på marknaden. Här intill 
listar vi de fonder som har högst betyg, 
vilket innebär att de under flera år har 
presterat väsentligt bättre än sina kon
kurrenter. Värt att notera är att presta
tionen skett under i huvudsak goda 
börsår, vilket gör att aktietunga bland
fonder har gått bra.

”Många har 
missat den 
stora upp-
gång vi har 
haft i början 
på året”
JOAKIM BORNOLD, 
SÖDERBERG  
& PARTNERS
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Mer än bara aktier
Det finns gott om alternativ till börsen
för sparare som vill minska sina risker.
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Så sparar du med   lagom risk
ºBland de femstjärniga fonderna med 
högst avkastning på fem år finns exem-
pelvis Avanza 75, med en aktiedel på mel-
lan 65 och 85 procent, och IKC Sverige 
Flexibel. Den senare fonden tar ut en pre-
stationsbaserad avgift. Under fjolåret var 
avgiften 1,2 procent.
ºAMF Balansfond är en femstjärnig 
blandfond med låga 0,4 procent i årlig 
avgift. Fonden har lägre risk än Avanzas 
och IKC:s blandfonder.
ºÄven Carnegies femstjärniga fond 
 Strategi har relativt låg risk, en fyra på 
en sjugradig skala. Riskmåttet är obli-
gatoriskt och finns alltid i fonders fakta-
blad.
ºI analystjänsten Morningstars fond-
kategori flexibla blandfonder är det fon-
derna Lannebo Mixfond Offensiv och 
Calgus som toppar avkastningsligan på 
fem år med närmare 80 procent i värde-
ökning. Risken i fonderna är relativt höga 
fem.
ºEn nykomling sedan årsskiftet är fond-
bolaget Lynx satsning på kategorin med 

fonden Lynx Active Balanced Fund. Fon-
den finns i dag på fondtorgen hos Avanza, 
Nordnet och Brummer och förvaltar 220 
Mkr. Fondbolagets vd Svante Bergström 
tror på ökat intresse när fonden blir val-
bar hos fler fondtorg och banker.

”Fonden är betydligt mer aktiv i för-
valtningen än andra blandfonder. Bara 
sedan start i januari har fondens aktie-
exponering dubblerats tack vare en 
mycket stark aktiemarknad”, säger han.

Fonden investerar globalt via breda 
index med stora justeringar och juste-
ringarna är stora. Den är systematiskt 
förvaltad med inbyggda riskkontrollme-
kanismer. Fondens förvaltningsavgift 
är 1,2 procent.

”Fonden kommer med största sanno-
likhet att leverera bättre avkastning än 
andra blandfonder om börserna rör sig 
nedåt under en längre tid, eftersom aktie-
exponeringen i fonden kommer att vara 
låg i ett sådant marknadsscenario”, säger 
Svante Bergström.

Ett alternativ till blandfonder är 
 pensionsbolagens så kallade tradliv- 
sparande. 

Det är portföljer med tillgångsslag som 
aktier, räntor, fastigheter, råvaror och 
riskkapitalinvesteringar som ger väsent-
ligt lägre risk än enbart aktier. Skandia 
och Folksam säljer tradliv via kapital-
försäkring. 

Nackdelen är en lång inlåsningstid på 
10–15 år. Uttag tidigare än så belastas 
med avgifter.

För den som sparar genom löneväx-
ling går det även att välja andra tradliv-
bolag, beroende på vilket tjänste-
pensionsavtal man har. 

HANS
BOLANDER

 
hans.bolander@di.se 08-573 651 19

Arturo Arques
■■ Privatekonom Swedbank

ºUtgå från en aktieandel på 50–70 procent om du vill ha 
 medelhög risk på 5 till 10 års sikt.
ºVälj 3–5 fonder för att få riskspridning. Till exempel en 
 Sverigefond, en globalfond och en räntefond med kort dura-
tion (obligationers löptid) eller ett sparkonto. Den intresse-
rade spararen kan också välja bransch- eller småbolagsfonder 
och företagsobligationsfonder.
ºLägg aktiedelen i sparandet på ett investeringssparkonto 
(ISK), det lämpar sig bäst. Ha gärna fokus på prisvärda fon-
der, men billigast är inte alltid bäst.
ºSpara regelbundet, exempelvis månadsvis, och var långsik-
tig. Ett par gånger om året kan du rebalansera din fondport-
följ eftersom risknivån förändras när exempelvis börser rör 
sig uppåt och nedåt.

Maria Landeborn
■■ Senior strateg Danske Bank 

ºLångsiktigt aktiesparande brukar löna 
sig och historiskt finns det väldigt få 10-års-
perioder då börsen har gett en negativ 
avkastning. Ju längre tid man har möjlig-
het att spara, desto större är chansen att 
pengarna ökar i värde. Om pengarna ska 
användas om fem år kan det vara bra att 
placera en del av kapitalet i räntefonder. 
Förutom en bas av vanliga obligations- och 
penningmarknadsfonder kan man satsa 
på en företagsobligationsfond med hög 
kredit värdighet, så kallad investment grade. Den har möjlig-
het att ge något högre avkastning.
ºEn bra grund är aktiefonder. De ger en god riskspridning, 
dessutom finns möjlighet att ha ett automatiskt månadsspa-
rande. Det minskar risken för att gå in på börsen vid fel tillfälle.

Välj gärna att spara i några olika aktiefonder, till exempel 
en globalfond och en Sverigefond. En del av pengarna kan pla-
ceras i en tillväxtmarknadsfond eller en fond som investerar 
i småbolag. Risken är högre, men över tid finns också chans 
att få högre avkastning än i en globalfond.
ºEtt alternativ till aktiefonder eller till enskilda bolag är att 
satsa på investmentbolag, som i sin tur investerar i ett antal 
andra företag. Ofta är värdet på investmentbolaget lägre än 
värdet på de aktier det äger, vilket betyder att man faktiskt får 
köpa portföljen med lite rabatt.

Joakim Bornold 
■■ Sparekonom Söderberg & Partners

ºHåll fast vid din strategi och risknivå även 
när det blir turbulent. Försök inte börja 
tajma marknaden genom att göra tvära kast 
in och ut ur aktiemarknaden. Jag tror det 
är många som har missat den stora upp-
gång vi har haft i början på året därför att 
man sålde av när det blåste som värst vid 
jul. Håll även risknivån när marknaden 
utvecklas väl genom att allokera om. Stäm 
av halvårsvis.
ºHedgefonder, särskilt de som är inriktade 
mot räntor, är ett bra alternativ till räntor i dag på grund av 
det låga ränteläget. Mellan åren 2005 till 2019 så har ränte-
hedgefonder i snitt gett positiv avkastning i alla delar i kon-
junkturcykeln. Det är viktigt att man är noggrann i sitt val av 
fond och säkerställer vilken strategi som fonden följer. Ett 
exempel på räntehedgefond är Excalibur.
ºKontrollera risknivån i de räntefonder du väljer, skillnaderna 
är stora. Det är räntedelen som ska vara en stabiliserande bas 
i portföljen. Sparkonto med statlig garanti, fria uttag samt 
ränta, även om den är låg, kan vara ett bra alternativ.
 HANS BOLANDER

Experternas 
bästa tips


