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Fondspararna blickade mot börsen under oktober
Oktober bjöd inte på några stora kast på börsen. Kronan fortsatte dock att kraftigt försvagas,
samtidigt som räntorna höll sig sig kvar på historiskt låga nivåer.
Det engelska uttrycket TINA, ”there is no alternative”, stämmer onekligen på kundernas beteende
just nu. Då räntefonderna ger en usel avkastning vänder sig spararna till breda aktiefonder, som
dominerar köplistan.
-

Vi ser att inflödet i aktiefonder ökar när räntefonderna har svårt att överhuvudtaget gå
plus. I jakten på avkastning är det dock viktigt att vara uppmärksam på att risken ökar
betänkligt när man går från räntebärande papper till aktiefonder, säger Joakim Bornold,
sparekonom på Nordnet.

Spararna väljer att sälja branschfonder. I toppen på säljlistan hittas guldfonder, fastighetsfonder
och läkemedelsfonder.
-

Branschfonder eller nischade fonder används ofta av de som är mer aktiva i sitt
fondsparande. Vi ser nu att spararna i stället väljer bredare aktiefonder. I
fastighetsfonder och guldfonder passar spararna på att ta hem vinsterna efter ett starkt
år. Samtidigt gjorde oron kring Hillary Clintons tonläge om priser på läkemedel att
spararna sålde läkemedelsfonder under månaden, säger Joakim Bornold.
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