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Pressmeddelande 2014-09-30 

Hälsovård och bioteknik lockar till fondköp 
 

Världens aktiemarknader har inte visat någon tydlig trend under september och förändringarna ryms i 

de flesta fall inom plus, minus två procent. På kreditmarknaden har de långa räntorna rört sig uppåt 

under månaden. Den svenska tioåriga statsobligationen nådde sin lägsta nivå på nästan två år i slutet 

av augusti.  

 

Bland de svenska fondspararna hos Nordnet Bank var aktivitetsnivån hög. Antalet som gjorde minst en 

fondaffär ökade med över 30 procent jämfört med september ifjol och upp sex procent jämfört med 

månaden innan. Storleken på fondaffärerna var också större än någonsin tidigare vilket gjorde att den 

totala fondomsättningen nådde en ny rekordnivå. Omsättningen ökade med över 70 procent jämfört 

med samma månad förra året. Det var fler privatkunder hos Nordnet som gjorde minst en fondaffär än 

minst en aktieaffär. 

 

De populäraste fonderna under september var hälsovård och bioteknik tillsammans med Indienfonder. 

Bland försäljningarna är småbolagsfonder överrepresenterade även denna månad.  

 

– Den starka trenden att fondhandeln vinner mark från aktiehandeln håller i sig. Tidigare har det bara 

hänt att fler kunder agerat i fondsparandet än i aktiesparande under sommarmånader. Det gör denna 

fondmånad unik. Trenden kan också vara en förklaring till de allt större fondaffärer som kunderna gör, 

säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank. 

– Bioteknik- och hälsovårdsfonder av olika slag har blivit en ny favoritkategori bland spararna. Senaste 

året har vi sett dessa fonder dyka upp allt oftare i köp- och säljtoppen. Intresset för fonderna styrs i hög 

utsträckning av deras kortsiktiga utveckling. Därför ser vi stora köp efter att utvecklingen varit stark för 

fonderna den senaste månaden, avslutar Mårder. 

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder 

SEB BIOTEKNIKFOND CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND 

SPP AKTIEFOND USA DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE 

SEB LÄKEMEDELSFOND SIMPLICITY FÖRETAGSOBLIGATIONER 

JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 

DIDNER & GERGE SMALL & MICROCAP SPILTAN HÖGRÄNTEFOND 

SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ. LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND 

CARNEGIE INDIENFOND SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE 

DNB FUND INDIA LANNEBO SMÅBOLAG 

FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FOND SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG 

DANSKE INVEST GLOBAL INDEX ATLANT STABILITY 

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 260 000 svenska konton under september och fondurvalet exkluderar 

Nordnet Banks egna gratisfonder. 
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