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De hoeveelheid spamberichten is in de eerste helft van 2009 gedaald en de hoeveelheid phishingmail is bijna gehalveerd. Dat meldt Kaspersky Labs in een nieuw rapport.
Van de totale hoeveelheid e-mails die in de eerste helft van dit jaar verstuurd zijn, was 85,5 procent spam. Op 26 april werd het kleinste volume aan spam verstuurd. Toen kwam het precentage op 72,8 procent. De ergste spamdag van het jaar was 22 februari. Toen maakte spam 93 procent uit van het totale wereldwijde mailverkeer.
Phishing
Interessanter zijn de statistieken van Kaspersky met betrekking tot phishingmails. Dit zijn e-mails waarin de verzender probeert om persoonlijke gegevens van slachtoffers los te praten. Vaak wordt ook getracht om het slachtoffer naar een website te lokken die voor dat doel gebouwd is.
Phishingmails maakten in de eerste helft van het jaar 0,6 procent van het totale mailvolume uit. De hoeveelheid zakt echter maand na maand, op een kleine piek in mei na. In het eerste kwartaal van 2009 maakte phishing nog 0,78 procent van het totale mailverkeer uit, in het tweede kwartaal zakte dat naar 0,49 procent.
Benelux
Inwoners van de Benelux zijn nog beter af. Eddy Willems, beveiligingsevangelist van Kaspersky, meldt dat phishingaanvallen in de Benelux voorlopig bijna zijn verdwenen.
De belangrijkste doelwitten voor phishers blijven redelijk onveranderd. Paypal (43,68 procent) en Ebay (17,11 procent) zijn nog steeds doelwit nummer één en twee.
Top tien
In Rusland en de Verenigde Staten zitten nog steeds de meeste verzenders van spam, maar het rijtje daaropvolgende landen is veranderd. Spanje, Italië, Duitsland en Oekraïne zakken in de top tien en India, Thailand, Roemenië en Polen nemen de plaatsen over.
Overigens is de hoeveelheid spam die uit de VS en Rusland komt, eveneens aan het dalen. De VS zakte van een aandeel van 16 procent naar 10 procent van het totaalvolume. Rusland zakte zelfs van 22 procent naar 11 procent.
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Ingedeeld naar regio vindt er een verschuiving plaats van west naar oost. De hoeveelheid spam die uit Aziatische landen komt, is in vergelijking met de tweede helft van 2008 bijna verdubbeld. Ook is er een stijging te zien van spam uit Latijns-Amerikaanse en Oost-Europese landen (met uitzondering van Rusland).

Inhoud
De economische crisis zorgt voor een verschuiving in de inhoud van spam. Mails waarin spammers hun diensten aanbieden, zijn verviervoudigd ten opzichte van 2008. In dat jaar vormden dergelijke 'adverteerdiensten' de inhoud van 4,3 procent van alle spam, nu komt dat op 16,6 procent uit. Als we de meestvoorkomende onderwerpen van spam op een rij zetten, dan is de categorie 'adverteerdiensten' gestegen van de zevende naar de tweede plaats.
De meeste ongewenste berichten prijzen nog altijd 'medicaties en gezondheidgerelateerde producten' aan (voornamelijk de erectiepillen Viagra en Cialis, evenals dieetpillen en voedingssupplementen). Porno neemt nog steeds de derde plaats in, onderwijs (instant diploma's) de vierde en nagemaakte luxegoederen staan op de vijfde plaats.

Malware
De hoeveelheid legitieme bedrijven die naar spam grijpen om te adverteren, is door de crisis afgenomen. In 2008 schuilde er achter 45 procent van alle spam daadwerkelijk nog een bedrijf. Dat is in 2009 gezakt naar 35 procent.
De belangrijkste dreiging voor dit jaar is malware. Het volume blijft stijgen. Kaspersky Labs geeft door dat het op dit moment dertigduizend stuks nieuwe malware per dag aantreft.
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