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Pressmeddelande 2013-07-30 

Ny teknik gör fondspararna mer aktiva under sommaren  
Utvecklingen för världens börser har varit stark under juli och många av de viktigaste indexen har stigit 

med över fem procent under månaden. Stockholmsbörsens följde trenden och totalavkastningen var 

cirka sju procent. På den svenska kreditmarknaden fortsatte de långa räntorna sin stadiga klättring som 

inleddes kring valborg samtidigt som de kortare räntorna sjönk något. Fondspararna hos Nordnet Bank 

gjorde under månaden strax över 60 000 affärer vilket ligger i linje med snittet för 2013. Snittaffären var 

12 100 kr vilket är nästan 20 procent lägre än snittaffären hittills under 2013. Köporders har dominerat 

och uppgått till 83 procent av samtliga orders. Bland de olika fondkategorierna så lockar såväl 

obligationsfonder som kortare räntefonder till köp medan flera tillväxtmarknadsfonder tillhör de mest 

sålda fonderna under månaden. 

- Jag märker en ökad aktivitetsnivå bland kunderna i förhållande till tidigare somrar. En möjlig 

orsak är att smarta telefoner och läsplattor nu finns i nästan alla sommarstugor. Sparpengarna 

tar aldrig semester och det verkar allt fler inse, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet 

Bank. 

 

- Spararna verkar vara nöjda efter en stark uppgång sedan midsommar och därför väljer nu 

många att växla över till räntefonder i väntan på att kunna köpa tillbaka aktiefonder när 

kurserna gått ned. Tyvärr är det få som lyckas med denna investeringsstrategi, säger Mårder. 

 

- De långa räntorna har stigit kraftigt och i Sverige noterar vi under juli de hösta nivån på nästan 

två år. Detta gör att många som ägt längre obligations- och räntefonder fått se sina fonder 

sjunka i värde. Man måste vara medveten om denna risk, avslutar Mårder.  

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder 

CATELLA NORDIC CORPORATE BOND FLEX SKAGEN KONTIKI 

SPP FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND SKAGEN GLOBAL 

DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE SKAGEN KRONA 

DIDNER & GERGE SMÅBOLAG DANSKE GLOBAL EMERGING MARKET 

SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE FIDELITY EMERGING MARKET FUNDS A 

SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG SÖDERBERG PARTNERS TILLVÄXT75 

SPP AKTIEFOND JAPAN DANSKE GLOBAL EMERGING MARK. SMALL CAP 

CATELLA AVKASTNING SIMPLICITY LIKVIDITET 

NORDEA EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND LHV PERSIAN GULF FUND 

UBS EQUITY FUND SMALL CAPS USA TEMPLETON EMERGING MARK. BOND FUND 
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