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Pressmeddelande 2017-01-30 

USA i fokus för fondspararna 

Den nytillträdde Donald Trump satte som väntat en stor prägel på finansmarknaderna under 

årets första månad. Samtidigt började börsbolagens kvartalsrapporter strömma in och gav 

stöd till aktiemarknaden under slutet av månaden.  

Trots stor osäkerhet kring den amerikanske presidenten och vilken politik han kommer driva så 

går spararnas pengar fortfarande till aktiemarknaden i allmänhet och den amerikanska 

aktiemarknaden i synnerhet.  

- Tre av de fem populäraste fonderna har sitt fokus på amerikanska aktier. De svenska 

spararna räds varken Trump eller stark den dollarn. En amerikansk ekonomi på 

frammarsch fortsätter att locka spararna, säger Joakim Bornold, sparekonom på 

Nordnet.  

Spararna valde under januari att sälja läkemedelsfonder och hedgefonder i stor utsträckning. 

- Läkemedelsfonderna har hamnat på säljlistan efter att Donald Trump varit oväntat hård 

mot läkemedelsbranschen och dess prissättning. Det är tydligt att Donald Trump 

fortsätter att vara frispråkig även som president och här finns det helt klart en ökad risk 

för både enskilda bolag, men även branscher som i det här fallet läkemedelsbranschen. 

Det är något spararna måste vara beredda på i framtiden, säger Joakim Bornold. 

 

De mest handlade fonderna i januari hos Nordnets svenska kunder: 

Mest köpta fonder Mest sålda fonder 

Spiltan aktiefond investmentbolag Brummer multi-strategy 2xl 

SPP aktiefond USA Brummer multi strategy 

DNB gl indeks Nordea-1 north America small cap fund 

Didner & Gerge aktiefond Sverige Rhenman healthcare equity l/s 

Spiltan globalfond investmentbolag JPMorgan global healthcare a (dist) - USD 

Swedbank Robur ny teknik Danske invest europe long-short dynamic 

Didner & Gerge småbolag DNB finans SEK 

Spiltan räntefond Sverige Excalibur fond 

Robur access Asien SEK SEB asset selection lux ack 990 

Länsförsäkringar global index MG Japan a EUR 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Joakim Bornold, sparekonom, 0700 990299 

E-post: Joakim.bornold@nordnet.se  

Twitter: @JockeNordnet 
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