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Pressmeddelande 2014-05-30 

Fondspararna: mera Sverige, mindre hälsovård 

 
Maj innebar en stark börsmånad för de flesta av världen aktiemarknader och flera av de viktigaste 

börserna noterade nya högstanivåer under månaden. Marknadsräntorna rörde sig mestadels nedåt i 

västvärlden och i Sverige noterades den 10-åriga statsobligationen sin lägsta nivå på ett år.  

Bland privatkunderna hos Nordnet Bank i Sverige var det få sparare som agerade i sitt fondsparande. 

Antalet som gjorde minst en fondaffär sjönk med 13 procent jämfört med månaden innan och 8 

procent jämfört med året innan. Däremot var volymerna för fondhandeln i nivå med både månaden 

innan och maj året innan. Bland de sparare som agerade dominerade köpaffärerna. Andelen 

köpaffärer var 10 procent högre än snittet de senaste två åren. Den populäraste fondkategorin är 

Sverigefonder och bland säljfavoriterna märks särskild hälsovårds- och bioteknikfonder.   

- Att Sverigefonder lockar till köp har säkert mycket med igenkänningsfaktorn att göra. Sett ut ett 

investeringsperspektiv så borde investeringar i tillväxtmarknader locka mer just nu eftersom värderingen 

av dessa marknader just nu är låg, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank. 

- De stora försäljningarna av bioteknik- och hälsovårdsfonder som märktes redan förra månaden har 

fortsatt under maj. Många sparare kom in sent i uppgången och därför är avkastningen blygsam hos 

många av de som nu sålt under april och maj, fortsätter Mårder. 

- En intressant trend är att allt fler aktiesparare flyttar sparande från direktsparande i aktier till 

fondsparande. Tillväxttakten för fondsparandet är därför mycket kraftigare än för aktiesparandet. Det 

positiva är en ökad riskspridning, men det negativa är de högre avgifterna som kunderna får betala för 

fondsparande, avslutar Mårder. 

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder 
SPILTAN AKTIEFOND INV.BOLAG. FIDELITY ITALY FUND 

DIDNER & GERGE AKTIEFOND SV. LHV PERSIAN GULF FUND 

DIDNER & GERGE SMÅBOLAG JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE 

CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR FAST.FOND ATLANT STABILITY 

SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE 

CARNEGIE CORPORATE BOND SEB BIOTEKNIKFOND 

CARNEGIE STRATEGIFOND A SEB NORDAMERIKAFOND SMÅBOLAG 

SCHRODER ISF FRONTIER MARK. EQ. ABERDEEN ASIA SMALLER COMPANIES 

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

För ytterligare kommentarer kontakta: 

Günther Mårder, Sparekonom Nordnet Bank, 0704 – 36 21 44 

Twitter: @gunthermarder 

Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/   

gunther.marder@nordnet.se  

http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/
mailto:jan.dinkelspiel@nordnet.se

