fonder Sverigefonder

Bara fem fonder
slår gratisfonden
Vid val av fond är det inte långsökt att avgifter avskräcker, inte minst en rörlig
avgift på 15–20 procent utöver en fast avgift. Men fem Sverigefonder har lyckats
slå Avanzas gratisfond de fem senaste åren trots höga avgifter.
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m du för fem år
sedan investerade
i Avanzas gratis
fond, Zero, skulle
du i dag ha fått
nästan 50 procents avkastning på
kapitalet. Genomsnittet för samt
liga Sverigefonder under samma
period ligger på knappt 40 procent.
Fonden gör sig bra som mått
stock för att se vilka andra fonder
som presterat bättre, även med
hänsyn tagen till risk. För risk, det
vill säga svängningar på vägen, är
också något som kan ses som betal
ningsmedel.
Av de totalt runt 150 Sverigefon
derna har endast fem fonder på fem
år lyckats överträffa gratisfonden
Avanza Zero sett till riskjusterad
avkastning (se tabellen).

Den Sverigefond som gått bäst på fem
år är Strands småbolagsfond med
77 procent i avkastning – det vill
säga ungefär dubbelt så bra som ge
nomsnittet. Ändå har fonden både
en fast avgift på 0,9 procent och en
rörlig på 15 procent på den del av
avkastningen som överstiger den
riskfria räntan plus 1 procentenhet.
Totalt har fonden tagit runt 1,3 pro
cent i avgifter per år. Detta betyder
att om du för fem år sedan inves
terade 100 000 kronor i fonden har
du för avgifter på runt 6 500 kronor

På tredje plats kommer fonden
för de lite mer förmögna, Carnegie
Sverige Select. De som för fem
år sedan kunde gå in med minst
250 000 kronor skulle i dag ha fått
runt 70 procent i avkastning, trots
en fast avgift på 0,75 procent och
en prestationsbaserad avgift därtill
på 20 procent.
Slutsatsen baserad på en fem
årsperiod är inte vetenskaplig men
ändå sorglig för branschen. Att väl
ja aktiv förvaltning kräver en hel
del mer aktivt jobb för dem som ska
hitta de få förvaltarstjärnor som
finns än att helt enkelt välja den
billigaste indexfonden. Men lite
efterforskning kan, å andra sidan,
göra stor skillnad.  

Lite efterforskning kan göra
stor skillnad.
tjänat 86 000 kronor – en invester
ing väl värd pengarna, alltså.

Didner & Gerge Sverige är tvåa av fon
der med högst avkastning de fem
senaste åren. Bolaget tar inte ut
någon rörlig avgift men har en för
valtningsavgift i nivå med genom
snittet på 1,22 procent.

Bästa sverigefonderna på fem år (per 2013-04-15)
FOND

Avk. 5 år, %

Årlig avgift de
5 senaste åren
(TER), %

Prestationsbaserad
avgift, %

Sharpekvot*

Strand småbolag

77

1,26

15

0,63

Didner & Gerge Sverige

76

1,22

–

0,42

Carnegie Sverige Select

70

0,75

20

0,54

DNB Sweden Micro Cap

60

1,50

–

0,40

Spiltan Stabil

54

1,54

–

0,52

Avanza Zero

49

0

–

0,37

* Visar hur mycket avkastning per total risk som förvaltaren åstadkommit. En rationell placerare
vill uppnå så hög avkastning per risk som möjligt – och ju högre Sharpekvot, desto bättre är den
riskjusterade avkastningen. Måttet beräknas genom att avkastningen utöver den riskfria räntan
(tre månaders statsskuldväxel) divideras med avkastningens standardavvikelse omräknad
till årstakt.
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avk. 5 år

Simon Blecher,
Carnegie Sverige Select

70 %

avk. 5 år

Adam Gerge och Henrik Didner,
Didner & Gerge Sverige

76 %

avk. 5 år

Johan Thorén,
Strand småbolag

avk. 5 år

avk. 5 år

Erik Brändström,
Spiltan Stabil

MAJ 2013

54 %

Stefan Kopperud,
DNB Sweden Micro Cap

60 %

77 %

