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Pressmeddelande 2014-10-30 

Riskrädda sparare flyr aktiefonder för lågavkastande ränta 
 

Oktober har varit en ovanlig börsmånad. Många av världens börser inledde månaden med kraftiga fall 

för att efter halva månaden tvärt vända upp med kraft. De kraftiga rörelserna på börsen har lett till höga 

handelsvolymer när investerare världen över kastats mellan förtvivlan och hopp. På kreditmarknaden 

har de långa räntorna pressats ned, särskilt i Sverige eftersom Riksbanken oväntat sänkte reporäntan till 

noll procent samtidigt som de justerade ner den långsiktiga räntebanan. 

 

Bland de svenska fondspararna hos Nordnet Bank slog fondhandeln nytt rekord. Handeln var cirka 40 

procent högre än för snittet 2014 och nästan 90 procent högre än oktober förra året. Spararna 

nettosålde fonder för första gången sedan december 2012 eftersom försäljningsvolymerna var mycket 

stora.  

 

Fondspararna har sålt stora volymer av aktiefonder med exponering mot Sverige och särskilt fonder 

med småbolagsinriktning. Köpsidan domineras fullständigt av olika typer av räntebaserade fonder och 

läkemedel- samt bioteknikfonder är de enda aktiefonderna som ökar tydligt. 

 

- Spararnas riskrädsla steg påtaglig under oktober. Försäljningarna var stora och många sparare sålde av 

aktiefonder under inledningen av månaden och flyttade över kapital till lågavkastande räntefonder. Det 

är tydligt att spararna just nu är mer intresserade av att bevara sparkapitalet istället för att genom 

risktagande försöka föröka det, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank. 

- Fondspararna har börjat bli allt snabbare på att möblera om i sina portföljer utifrån händelser som 

påverkar börsen. Min tro är att vi kommer att få se stora köpvolymer under nästa månad eftersom lugnet 

nu har lagt sig. För de som sålde olika typer av Sverigefonder under oktober för att sedan köpa tillbaka 

några veckor senare så innebär det ett värdetapp om 4-8 procent. Givet dagens ränteläge så innebär 

det att man tappat motsvarande en bra årsavkastning på börsen, avslutar Mårder. 

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder 
AMF PENSION RÄNTEFOND MIX CARNEGIE CORPORATE BOND 

SPP OBLIGATIONSFOND SPILTAN HÖGRÄNTEFOND 

AMF RÄNTE LÅNG CATELLA NORDIC CORPORATE BOND FLEX 

FOLKSAM OBLIGATIONSFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 

SEB FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND SEK Ack 719 SKAGEN GLOBAL 

SPP FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE 

JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE A (dist) - USD SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG 

SEB LÄKEMEDELSFOND 388 BRUMMER MULTI STRATEGY 

SEB BIOTEKNIKFOND - LUX UTD 418 CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND 

SPP AKTIEFOND SVERIGE LANNEBO SMÅBOLAG 

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 265 000 svenska konton under oktober och 

fondurvalet exkluderar Nordnet Banks egna gratisfonder. 
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