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Fondspararna drar ner risken i sina portföljer 

Mars månad har inneburit en svag utveckling för världens börser efter en stark februarimånad. De 

politiska oroligheterna i öst har minskat investerarnas vilja att ta risk vilket dämpat intresset för aktier. 

Bland fondspararna hos Nordnet märks en markant ökning i aktivitetsnivå. 

I mars gjordes ca 40 procent fler fondaffärer än månaden innan och även storleken på fondaffärerna 

har ökat. På köpsidan dominerar lågriskfonder med ränteplaceringar som huvudinriktning och bland 

försäljningarna är rena aktiefonder kraftigt överrepresenterade.  

-Senaste två årens starka börs har fått spararnas fondportföljer att bli större än någonsin. Affärerna är nu 

fler och större. Men samtidigt märker vi ett ökat tvivel då allt fler skiftar aktie- mot räntefonder, säger 

Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank. 

-Oron i Ukraina har fått Rysslandsfonder att rasa vilket inledningsvis ledde till stora försäljningar. Men i 

slutet av månaden vände trenden och köpsidan tog över. För hela månaden innebär det att sex av tio 

affärer i Rysslandsfonder var köporders, forsätter Mårder.  

-Spararna fortsätter att köpa fonder inom hälsovård och bioteknik även under senaste månadens 

turbulens. Värderingarna för många bolag inom dessa sektorer är mycket hög och investerarnas 

uppskruvade förväntningar om framtida vinster kan bli svåra för bolagen att leva upp till, avslutar 

Mårder. 
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Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 260 000 svenska konton under februari. 
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