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Låga räntan fortsätter att skapa börsjubel
Under november har de långa räntorna i Sverige fortsatt falla medan vi ses en stabilisering för den korta
räntan som rört sig sidledes. Marknaden kalkylerar med att Riksbanken höjer reporäntan senare än
första kvartalet 2016. På aktiemarknaden är de låga räntorna en katalysator för fortsatt uppgång och
under november har Stockholmsbörsen hittills stigit med nästan fyra procent.
Bland de sv enska fondspararna hos Nordnet Bank dämpades handeln i förhållande till de tv å
handelsintensiv a månaderna dessförinnan. Handelsv olymen i fonder v ar ner 40 procent jämfört med
oktober men upp 42 procent jämfört med nov ember 2013. Spararna nettoköpte fonder under
månaden och dubbelt så många gjorde köpaffärer jämfört med säljaffärer.
Bland köpen dominerar aktiefonder med inriktning mot USA, bioteknik, hälsov ård och Indien. På
säljsidan återfinns många olika typer av räntefonder men.
- Lugnet har åter lagt sig öv er marknaden och spararna fyller på med mer risk i portföljen. Så länge
räntemarknaden fortsätter bjuda på urusel ränta så lär pengar fortsätta flöda från kreditmarknaden över
till aktiemarknaden. Man ska däremot v ara v aksam på att trenden snabbt kan v änta om räntan ov äntat
börjar stiga. Dagens höga v ärdering av börsen baseras på en låg kostnad för pengar, inte att bolagen
lev ererar starka v inster, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank.
- Mycket av fondkapitalet rör sig utanför Sveriges gränser vilket kan v ara en signal om att spararna tror på
fortsatt försvagning av kronan. Sedan botten i mars har US-dollarn stärkts med 17 procent mot kronan
v ilket naturligtvis innebär bingo för alla som haft USA-fonder. Men kronan har äv en försv agats mot flera
andra v ärldsvalutor under samma period, av slutar Mårder.
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Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 265 000 sv enska konton under nov ember
och fondurv alet exkluderar Nordnet Banks fyra egna gratisfonder.
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