Fondmarknadsmonitorn
“Never stop testing, and you will never
stop improving.”
David Ogilvy

Den svenska fondmarknaden har
genomgått stora förändringar de
senaste åren. Idag sparar 94% av
svenska privatpersoner direkt eller
indirekt i fonder. Följden av detta är
att den breda konsumentmarknaden
utgör en viktig målgrupp för dagens
fondbolag.
Fondmarknaden idag
För den vanliga konsumenten är fondmarknaden något
av en djungel med ett mycket stort antal fondbolag och
ett ännu större utbud av fonder. Kombinationen av ett
svåröverblickbart utbud, begränsade kunskaper och små
möjligheter att på sakliga grunder utvärdera alternativen,
gör att konsumentens köpbeslut till stor del sker intuitivt
eller “på känsla”.

Om undersökningen

Den snabba utvecklingen på marknaden, där bl a nya
möjligheter att själv välja placering av tjänstepension, ökar
också behovet av att förstå privatspararnas attityder och
beteenden på marknaden. Slutsatsen blir därför att:

Undersökningen omfattar samtliga större fondbolag,
ca 35 stycken.

..Styrkan i fondbolagens varumärken är en alltmer kritisk
framgångsfaktor för de fondbolag som vänder sig till
privatmarknaden.

..För att nå framgång på en starkt diversifierad marknad
måste fondbolagen positionera sig. Ett fondbolags
varumärke måste stå för något för att tydligare kunna
attrahera kunden.

..En grundläggande förståelse för hur aktiva fondsparare

resonerar och agerar på marknaden, nu och i framtiden,
är en förutsättning för att lyckas i sin marknadsföring.

Fondmarknadsmonitorn är en kvantitativ marknadsundersökning riktad mot aktiva fondsparare och syftar till
att ge fondbolagen löpande affärskritisk marknadsinformation som underlag för sin marknadsföring och varumärkesbyggande.

Aktie - Ansvar
AMF Pension Fondförvaltning
Aviva Funds
Banco
Carlson Fonder
Carnegie Fond
Catella Fondförvaltning
Danske Capital Sverige
Didner & Gerge Fonder
DnB NOR Fonder
East Capital Asset Management
Enter Fonder
Erik Penser Fonder
Fidelity Investments International
FIM Fonder
First State Investments
Folksam Fond

Gustavia Capital Management
Handelsbanken Fonder
HQ Fonder
JP Morgan Asset Management
Kaupting Fonder
Länsförsäkringar Fonder
Nordea Fonder
Brummer & Partners
Avanza
ODIN Fonder
Robur (Swedbank)
SEB Fonder
Simplicity
SKAGEN Fonder
Skandia Fonder
SPP
Öhman Fonder

Attityder och köpbeteende

Positioneringsanalys

Denna del syftar till en allmänt ökad kunskap om
målgruppen aktiva fondsparare vad gäller attityder,
värderingar och köpbeteenden. Detta är särskilt intressant
att följa över tid som en spegling av hur fondmarknaden
utvecklas och mognar.

Denna del syftar till att ge en bild av fondernas inbördes
positionering och bygger på att respondenten får associera
olika egenskaper/attribut med de fondbolag man känner
till.

Denna del svarar på frågor som:

..Vad initierar en transaktion?
..Vilka informationskällor använder kunden?
..Vilken roll har rådgivare?
..Vilka köpkanaler använder kunden?
..Var och hur ofta sker transaktioner?
..Vilka faktorer avgör valet av fondbolag?
..Vilka faktorer avgör valet av fond?
Nyckeltal för varumärken
Analysen syftar till att ge en översiktlig bild av varumärkenas styrka och utveckling genom att analysera ett antal
indikationer och utifrån det identifiera olika “problemnivåer” hos varumärket.

De egenskaper/attribut som används har vi tagit fram
genom en kvantitativ förstudie med ett 20-tal fondkunder.
Resultatet blir en profil för respektive fondbolag. Profilen
visar om marknaden uppfattar ditt varumärke på det sätt
du önskar och ger även en bekräftelse på om ni lyckas utveckla ert varumärke i den riktning ni beslutat internt.
I denna analys adderar vi även ytterligare en dimension;
viktighet. Viktighetsperspektivet förklarar inte bara vad
ni som fondbolag är duktiga på, utan även vad som driver
kunder till att välja just er som leverantör. Med detta perspektiv får ni ett strategiskt verktyg att arbeta med när ni
utvecklar er kommunikation mot marknaden.
För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Sovré
alexander.sovre@tns-sifo.se
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