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Pressmeddelande 2016-08-30 

Urstark sommarbörs lockade fondspararna  

Aldrig har väl det gamla talesättet köp till sillen och sälj till kräftorna stämt in så bra som på 
årets sommarbörs. Sedan nedgången efter Brexitbeskedet under midsommarhelgen har 
börsen stigit 14% och fondspararna tror på börsen och köper framförallt aktiefonder.  

Sommaren bjöd inte på någon nyhetstorka i år, utan en händelserik och stark börs bidrog till hög 
aktivitet bland fondspararna under både juli och augusti. 

- Spararna fortsätter att investera på börsen. Fondspararna valde framför allt svenska 

aktiefonder i augusti. En tydlig trend är att man väljer aktivt förvaltade fonder från oberoende 

lite mindre fondförvaltare. Det är ett klokt val då risken är stor att du annars hamnar i en dyr 

smygindexfond hos större aktörer, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.  

Spararna väljer att sälja nisch- och branschfonder samt hedgefonder.  

- Vi har två guldfonder i topp på säljsidan. Guldet har varit väldigt starkt under året men nu 

verkar fondspararna överge guldet till förmån för aktiefonder. Det ser jag som ett tecken på att 

optimismen kring börsutvecklingen ökar bland spararna, säger Joakim Bornold. 

 

Mest köpta fonder Mest sålda fonder 

SPILTAN AKTIEFOND 

INVESTMENTBOLAG FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS FUND  

SPP AKTIEFOND  USA BLACK ROCK IIF WORLD GOLD FUND  

DNB GL INDEKS CATELLA HEDGEFOND 

DIDNER & GERGE AKTIEFOND 

SVERIGE HOLBERG RURIK 

DIDNER & GERGE SMÅBOLAG UBS EQUITY SICAV - BRAZIL (USD)  

ROBUR ACCESS ASIEN SEK FRANKLIN US OPPORTUNITIES  

SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 

FASTIGHETSFOND BRUMMER MULTI STRATEGY 

LANNEBO SMÅBOLAG AKTIE-ANSVAR GRAAL KVANTHEDGE 

SPP OBLIGATIONSFOND EXCALIBUR FOND 

 

För mer information, kontakta: 

Joakim Bornold, sparekonom, 0700 990299 
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