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 Privatspararnas fondval utan tydlig trend  

Aktiviteten bland fondspararna i juni visar ingen tydlig trend. Privatspararna dras något till breda fonder hos 
svenska fondbolag och lämnar till viss del stora fonder förvaltade av globala banker, som ofta tar ut en något 
högre förvaltningsavgift. 

Generellt är det fonder med en något lägre förvaltningsavgift kunderna väljer, samtidigt som de säljer fonder 
med lite högre avgifter. 

- Vi pratar ofta om den fantastiska effekten av ränta-på-ränta men motsatsen ¨avgift på avgift¨ kan över 

tid bli väldigt kostsam. Därför är det vettigt att vara uppmärksam på vad man betalar för sina fonder i 

relation till den avkastning man får, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet. 

Privatspararna har under en längre tid storsålt hedgefonder men i juni mattades de försäljningarna av. 

- Privatspararna väljer i allt högre grad att behålla sina hedgefonder och säljer i stället något nischade 

fonder förvaltade av globala jättar. Jag tolkar det som en prismedvetenhet och en vilja att investera i 

lokalt förvaltade fonder vilka kan upplevas som något tryggare hos vissa sparare, säger Joakim 

Bornold. 

 
De mest handlade fonderna i juni hos Nordnets svenska kunder: 

Mest köpta fonder Mest sålda fonder 

SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG JPMORGAN EUROPE EQUITY PLUS  

SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK FIDELITY AMERICA FUND 

ROBUR ACCESS ASIEN SEK ATLANT MULTI STRATEGY EXTERNAL 

DNB GL INDEKS C WORLDWIDE ASIA 

DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE SIMPLICITY LIKVIDITET 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GLOBAL INDEX JPMORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH  

SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE HANDELSBANKEN BRASILIENFOND 

SPP AKTIEFOND  USA CLIENS SVERIGE FOKUS 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR TILLVÄXTMARKNAD INDEX  SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP  

DIDNER & GERGE SMÅBOLAG  BLACK ROCK WORLD FINANCIALS FUND 
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