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Pressmeddelande 2018-01-30 

Tillväxtmarknader heta i januari 

2018 började positivt för fondspararna. Många börser öppnade året starkt och det var 
framförallt tillväxtmarknader som drog till sig kapital. 

Under 2017 var intresset högt för tillväxtmarknader bland fondspararna och det är tydligt att det höga 
intresset består. 

- Många tillväxtmarknader har haft en strålande utveckling och det är många fondsparare som 
vill hänga på tåget. Tillväxtmarknader är dock volatila historiskt så det gäller att man har ett 
långt perspektiv på sitt sparande om en stor del av portföljen består av innehav i 
tillväxtmarknader, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.  

Anledningen till de stora kurssvängningarna i tillväxtmarknader är att internationella kapitalflöden får 
stor påverkan på relativt små inhemska börser.   

- Det kan svänga fort och tillväxtmarknader kan drabbas extra hårt vid finansiella kriser. Därför 
gäller det att vara mer uppmärksam i sitt sparande om man väljer tillväxtmarknader, säger 
Joakim Bornold.  

Många sparare övergav hedgefonder 2017. Också det en trend som fortsatt i början av detta år. 

- Utvecklingen i många hedgefonder har varit på en låg nivå under en tid men förutsättningarna 
nu talar för en ljusare utveckling framöver, då obligationsfonder kommer få det tufft vid 
stigande räntor. Hedgefonder kan då bli ett bra lågriskalternativ för många sparare, säger 
Joakim Bornold. 
 

De mest handlade fonderna i januari hos Nordnets kunder i Sverige: 

Mest köpta fonder Mest sålda fonder 

SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG SEB BIOTEKNIKFOND EUR  

SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK NORDEA SMÅBOLAGSFOND NORDEN 

ROBUR ACCESS ASIEN SEK GODFOND SVERIGE OCH VÄRLDEN  

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GLOBAL INDEX FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES  

DNB GL INDEKS HEPTAGON KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY  

LÄNSFÖRSÄKRINGAR TILLVÄXTMARKNAD INDEX C WORLDWIDE MEDICAL SMALL & MID CAP 

SPP AKTIEFOND GLOBAL NORDEA-1 NORTH AMERICAN VALUE FUND 

SPP AKTIEFOND  USA ATLANT EDGE 

SPILTAN GLOBALFOND INVESTMENTBOLAG DANSKE INVEST SICAV GLOBAL EMERGING MARKET Ack 

SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE EXCALIBUR FOND 

 

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