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Pressmeddelande 2018-07-30 

Småbolagsfonder heta i juli 

Det var ingen semesterkänsla på börsen i juli utan det bjöds på en hel del rörelse både på Stockholmsbörsen 
och utomlands. Nordnets privatsparare valde under månaden att framförallt investera i småbolagsfonder.  

Globalfonder har länge varit spararfavoriter men under juli märktes ett skifte mot framförallt småbolagsfonder 
då fyra av tio fonder var av den typen.  
 

- Att så många småbolagsfonder hamnar högt upp på köplistan tyder på att riskaptiten bland spararna 
är tillbaka. Fondspararna har varit defensiva de senaste månaderna men här ser vi ett tydligt 
trendbrott. Småbolagen har historiskt gått bättre på börsen än storbolagen så det är ett bra 
komplement till din Sverigefond, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet. 

Starka kvartalsrapporter och marknadsstatistik under den senaste tiden har gjort att de positiva tongångarna 
på börsen är tillbaka.  

 
- Det tyder på att man underskattat kraften i konjunturen hos industrin och det finns bra 

förutsättningar för en stark börs under hösten. Det verkar som att spararna positionerar sig efter det, 
säger Joakim Bornold. 

På säljsidan hittade man under månaden i första hand kreditfonder och Kinafonder. 

- Det är tydligt att det fortfarande är aktiefonder som gäller för fondspararna i Sverige och även om vi 

de senaste månaderna sett en svag tendens mot ett ökat sparande i olika typer av räntefonder har 

den trenden nu stannat av, säger Joakim Bornold. 

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

Mest köpta fonder Mest sålda fonder 

ROBUR PENNINGMARKNADSFOND NORDEA 1-FLEXIBLE INCOME FUND  

SPP AKTIEFOND EUROPA GODFOND SVERIGE OCH VÄRLDEN KLASS A 

LANNEBO SMÅBOLAG BLACK ROCK WORLD ENERGY FUND 

ROBUR ACCESS GLOBAL SEK SKAGEN CREDIT SEK 

ÖHMAN ETISK EMERGING MARKETS GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EUR 

SEB NORDAMERIKAFOND SMÅBOLAG 705 NORDEA SMÅBOLAGSFOND NORDEN 

DIDNER & GERGE SMALL & MICROCAP GAM START CREDIT OPPORTNUNITIES EUR CLASS ACC 

SPILTAN AKTIEFOND STABIL BRUMMER MULTI STRATEGY 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR EUROPA INDEX HEPTAGON HARVEST CHINA A SHARES EQUITY FUND A USD 

AMF PENSION AKTIEFOND SMÅBOLAG UBS EQUITY FUND - GREATER CHINA B 

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