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Fondspararna i november: Spararna splittrade
Efter förra månadens något mer aggressiva fondköp har spararna återgått till mer trygga
räntefonder. Detta gäller både bland de mest köpta och sålda, vilket tyder på en stor osäkerhet
om var marknaden är på väg. Det visar statistik från Nordnet avseende fondaffärer under
november månad.
Bland de mest köpta fonderna är alla, utom en, någon form av räntefond. Undantaget är en
råvarufond.
-

Spararna hamstrar åter räntefonder efter förra månadens mer riskvilliga utsvävningar. Den
låga riskviljan denna månad beror med största sannolikhet att spararna tröttnat på den
politiska berg- och dalbanan, som innebär en stor ovisshet om hur skuldkrisen kommer att
utvecklas trots ömsom positiva signaler, säger Jan Dinkelspiel Sverigechef på nätbanken
Nordnet.

Trenden från förra månaden håller i sig. Sju av tio av de mest sålda fonderna är också räntefonder.
Två är hedgefonder och endast en aktiefond finns bland de mest sålda. Kunderna säljer därmed låg
risk.
-

Det speciella denna månad är att spararna både säljer och köper räntefonder. Det visar på att
skuldkrisröran gör spararna splittrade, säger Jan Dinkelspiel Sverigechef på nätbanken
Nordnet.

Mest köpta fonder
1. Spiltan Räntefond
2. Danske Fonder Sverige
3. Folksam Obligationsfond
4. Evli European High Yield
5. Öhman Penningmarknadsfond
6. Nordea Aktivera Ränta
7. Robur Penningmarknadsfond
8. Alfa Commodity Fund
9. Skandia Realräntefond
10. Länsförsäkringar Penningsmarknad
Mest sålda fonder
1. Parvest Short Term CHF
2. Robur Realräntefond
3. Godfond Sverige och Världen
4. Nordnet Ränteindex Sverige
5. Brummer Multi-Strategy 2XL
6. Öhman High Yield Fund
7. Brummer Multi Strategy
8. Fidelity Asia High Yield
9. Skandia Kapitalmarknad
10. Lannebo Sverige
Statistiken baseras på Nordnet cirka 230 000 svenska konton under november månad.
För ytterligare kommentarer kontakta:
Jan Dinkelspiel, Sverigechef Nordnet, 0701 - 49 79 15
jan.dinkelspiel@nordnet.se
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active
savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet
Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 394,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland,. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

