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Fondspararna väljer trygghet i oroliga tider
Nordkorea fortsätter att sätta finansmarknaderna på helspänn efter provskjutningar och allt
hårdare retorik, samtidigt som orkansäsongen och skattepaket varit i fokus i USA. Det märks på
fondspararna som under september i allt högre grad väljer breda fonder, ofta med en global
inriktning.
Under september märktes tydligt att omvärldsoron påverkade fondspararna. Nischade fonder
mot en marknad eller branch fick ge vika för bredare globalfonder med större riskspridning.
- Min bedömning är att spararna är lite mer försiktiga på grund av en stökig omvärld och höga
nivåer på börserna. Breda globalfonder tycker jag är bra i ett långsiktigt sparande. Det gäller
dock att vara medveten om eventuella valutakurseffekter som kan påverka avkastningen på
samma sätt som höga avgifter, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.
På köplistan saknas dock hedgefonderna. Hedgefonder har haft både räntan och en minskad
volatilitet i marknaden emot sig men när räntan förväntas stiga är sannolikheten stor att
intresset för hedgefonder ökar.
-

Hedgefonder har varit utskällda under en tid men faktum är att det är inte så dumt att
börja titta på hedgefonder igen. När räntan börjar stiga och volatiliteten med den
kommer det vara tufft för de traditionella obligationsfonderna. Hedgefonder kommer då
vara ett bra allternativ, men där gäller det att vara selektiv kring fondens
placeringsinriktning och avgifter, säger Joakim Bornold.

De mest handlade fonderna i september hos Nordnets svenska kunder:
Mest köpta fonder

Mest sålda fonder

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GLOBAL INDEX

FIDELITY KOREA FUND

SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG

EAST CAPITAL BALKAN

DNB GL INDEKS

BLACK ROCK WORLD MINING FUND

LÄNSFÖRSÄKRINGAR TILLVÄXTMARKNAD
INDEX

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ SM CAP A

ROBUR ACCESS ASIEN SEK

ALFRED BERG BEAR

DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE

SEB BIOTEKNIKFOND EUR - LUX UTD

SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE

ÖHMAN SVERIGE HÅLLBAR A

SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK

HSBC GIF TURKEY EQ A (C)

SPP AKTIEFOND GLOBAL

ODIN ENERGI C SEK

SPILTAN GLOBALFOND
INVESTMENTBOLAG

ROBUR IP AKTIEFOND

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom
Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande
i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

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