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Pressmeddelande 2016-07-28 

Aktiva sparare i sommarvärmen 

Spararna trotsade det fina sommarvädret och var aktiva i sitt fondsparande i juli. Månaden 

bjöd på en stark börsutveckling och det var aktiefonder som gällde för spararna. 

I juli återkom spararna till fondmarknaden efter att ha avvaktat den brittiska folkomröstningen 

och det var framför allt svenska aktiefonder som lockade. 

- Det är bra att ha riskspridning i sitt sparande och Sverigefonder är en bra bas. Många 

sparare har en stor del av sitt innehav investerat i de amerikanska börserna via USA-

fonder eller globalfonder. Där ska man vara uppmärksam på den stora dollarexponering 

det medför, säger Joakim Bornold,  sparekonom på Nordnet. 

En stark trend under året har varit spararnas försäljning av hedgefonder. En utveckling som 

fortsatt under juli.  

- Spararna fortsätter dumpa sina innehav i hedgefonder. Jag ser inget tecken på att det 

kommer ändras närmaste tiden. De flesta hedgefonder har haft en tuff utveckling i ett 

marknadsklimat som borde gynna dem, säger Joakim Bornold. 
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