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Fondspararna flyr Kina
Stockholmsbörsen har under juli påverkats starkt av den skakiga omvärlden. Månaden inleddes med
stor osäkerhet kring Grekland, men även Kina har påverkat negativt. Börserna i Kina var ner som mest
över 30 % under månaden, men har återhämtat sig sedan dess.
- Fondspararna har nerverna på utsidan när det gäller Kina. Det är en oerhört nervös marknad med
stora svängningar, och under juli har fondspararna tagit det säkra före osäkra och rensat sina portföljer
från Kinafonder, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.
Det är tydligt att årets semester även innebär ledighet från fondhandeln. Jämfört med föregående
månad är fondhandelns omsättning ner drygt 30 procent. Jämfört med föregående år ökar dock
handeln med drygt 10 procent.
- På säljsidan är trenden väldigt tydlig under juli månad – fyra av de tio mest sålda fonderna är
aktiefonder med exponering mot Kina. På köpsidan är bilden mer splittrad, men i toppen ser vi en
klassisk defensiv position i läkemedel och räntor, vilket vittnar om att spararna söker en säker hamn för
sina fondplaceringar under semestern, fortsätter Johan Tidestad.
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Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks över 270 000 svenska konton under juli.
För ytterligare kommentarer kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef Nordnet Bank, 0708-875 775
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behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for
investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at
www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.

