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Ökad riskaptit bland privatspararna
Mars månads första hälft bjöd på en börsuppgång som andra halvan sedan raderade ut. Allt större
fokus på makroekonomi och statistik gjorde att oron för en svagare konjunktur kom tillbaka. Trots det så
var det aktiefonder som dominerade på köpsidan.
Tio av tio fonder på köpsidan var aktiefonder. Riskaptiten är fortsatt hög bland Nordnets sparare.
-

Riskaptiten är hög. Aktiefonder dominerar nu totalt, tio av tio fonder på topplistan är just
aktiefonder, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

-

Det är bred exponering mot aktiemarknaden som globalfonder som lockar, men även
småbolagsfonder har gjort comeback efter att ha legat på säljsidan ett tag.

På säljsidans tio i topp är det idel ränte- och hedgefonder. Hedgefondernas problem att nå sina
avkastningsmål och räntefondernas svårigheter att nå positiv avkastning leder till att kunderna väljer
andra alternativ.
-

Det finns ingen mening i att ligga i räntefonder just nu. Jag tycker att kunderna gör rätt som
väljer alternativ som sparkonto eller aktiefonder om det är på längre sikt, säger Joakim Bornold,
sparekonom på Nordnet

-

Något som sticker ut är att tre av fonderna är euroobligationsfonder, vilket tyder på att
spararna räknar med en starkare krona framöver.
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