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Lägre aktivitet men fondspararna köper lågpris och vinnarfonder
April har karaktäriserats av fortsatt sjunkande räntor i kombination med en världsbörs som rört sig svagt
uppåt. Privatspararnas fondhandel sjönk för tredje månaden i rad, i såväl omsättning som antalet
fondsparare som genomfört affärer. Räntefonder har vunnit mark under månaden på aktiefondernas
bekostnad. Fondspararna har även i högre utsträckning valt lågprisalternativen inom respektive
fondkategori.
-

Den minskade aktiviten bland fondspararna tyder på en villrådighet som säkert påverkats av
att börsen rört sig sidledes efter den starka inledningen av börsåret. I detta läge har spararna
varit splittrade i sitt handelsbeteende, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank.

-

Japanfonder har fått ett uppsving efter den starka uppgången de senaste fem månaderna.
Som fondspararare måste man vara medveten om riskerna när japanska Yenen samtidigt
försvagas. Ungefär hälften av börsuppgången i Tokyo har raderats för utländska investerare
eftersom valutan försvagats kraftigt, varnar Mårder.

-

Trenden att fondspararna blir allt mer prismedvetna fortsätter. Många av de mest köpta
fonderna tillhör lågprisalternativen. Förhoppningsvis leder denna trend till att stora fondbolag
snart får justera sina avgifter, avslutar Mårder.
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