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Pressmeddelande 2017-02-27 

Stark börs får spararna att välja aktiefonder 

Positiva tillväxtsiffror kombinerat med starka bolagsrapporter fortsätter att stärka börserna 

världen över. Trots ökad politisk risk  väljer både privata och institutionella placerare fortsatt 

att investera på l världens aktiemarknader. 

Aktiviteten bland Nordnet kunder var fortsatt hög under februari och det var aktiefonder som 

gällde för hela slanten under månaden. De 10 mest köpta fonderna bland Nordnets kunder i 

Sverige var samtliga aktiefonder.  

- När aktiemarknaden utvecklas starkt och räntefonderna ger obefintlig avkastning är det 

lockande att ta för mycket risk i sitt sparande. Det är viktigt att bibehålla en risknivå man 

är bekväm med. Bakslag kan komma snabbt och det är lätt att dras med i den börsyra 

som råder, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.  

Spararna valde under februari till stor del att sälja fonder som haft en stark utveckling den 

senaste tiden.    

- Vi ser att spararna tar hem vinster genom att framförallt sälja nischade fonder till 

förmån för breda globalfonder, säger Joakim Bornold. 

 

De mest handlade fonderna i februari hos Nordnets svenska kunder: 

Mest köpta fonder Mest sålda fonder 

Spiltan Aktiefond Investmentbolag 

 
Brummer Multi-Strategy 2XL 

DNB Gl Indeks Brummer Multi Strategy 

Swedbank Robur Ny Teknik Rhenman Healthcare Equity l/s 

Robur Access Asien SEK Franklin Natural Resources a acc 

Spiltan Globalfond Investmentbolag Pictet Russian Equities p cap 

Didner & Gerge Aktiefond Sverige DNB Fund Global sri 

SPP Aktiefond USA Öhman Penningsmarknadsfond 

Länsförsäkringar Global Index Gustavia Proxypetroleum Energy Fund 

Didner & Gerge Småbolag Danske Fonder Global Emerging Markets Small cap 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index DNB Finans SEK 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Joakim Bornold, sparekonom, 0700 990299 
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