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Spararna överger Latinamerika
Trots ett oväntat valresultat i det amerikanska presidentvalet uteblev den förväntade stormen
på de globala finansmark naderna. Spararna köpte breda aktiefonder i november, samtidigt
som Latinamerikafonder tappade i attraktivitet.
Aktiefonder dominerade bland spararna i november. Räntefonder ger en obefintlig avkastning
för närvarande och därför har den absoluta majoriteten bland spararna under en tid vänt sig
mot breda aktiefonder.
-

Under en längre tid har räntefonder varit ett olönsamt val för spararna med usel
avkastning. Vi ser tydligt att intresset för breda aktiefonder består vilket är helt rätt
med tanke på de alternativ som finns, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

Spararna väljer att i hög grad sälja Latinamerikafonder, där de fyra mest sålda fonderna i
november investerar i Latinamerika.
-

Latinamerikafonder har i år gått som tåget med Brasilien som draglok. En oerhört svag
utveckling på börsen i Brasilien förra året har gett ett lättnadsrally under året. Vi ser nu
att spararna plockar hem vinster efter en svag utveckling i november, säger Joakim
Bornold.

Mest köpta fonder

Mest sålda fonder

SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG

HANDELSBANKEN BRASILIENFOND

SPP AKTIEFOND USA

HANDELSBANKEN LATINAMERIKAFOND

DNB GL INDEKS

DANSKE LATINAMERIKA

SPILTAN GLOBALFOND INVESTMENTBOLAG

UBS EQUITY SICAV - BRAZIL

ROBUR ACCESS ASIEN SEK

AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD

DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE

JPMORGAN BRAZIL EQUITY USD

DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE SU FUND

DANSKE INVEST GLOBAL INDEX

BRUMMER MULTI STRATEGY

SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE

PACIFIC PRECIOUS

AMF PENSION AKTIEFOND EUROPA

SEB LATINAMERIKAFOND

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Bornold, sparekonom, 0700 990299
E-post: Joakim.bornold@nordnet.se
Twitter: @JockeNordnet
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