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Trots Brexit – spararna tror fortsatt på aktiefonder
Juni kom att helt domineras av den brittiska folkomröstningen om Storbritanniens vara eller
icke vara i EU. Trots en m ycket volatil aktiemarknad under månaden var det aktiefonder som
lockade privatspararna.
Juni präglades av oro inför valet i Storbritannien vilket dock inte speglade hur spararna
agerade. Nordnets kunder tror fortsatt på aktiefonder och det är globalfonder som fortsatt är
favoriter.
-

I detta lågränteläge är alternativen till aktiemarknaden få och då faller valet på
aktiefonder. Vi ser dock att spararna minskar risken genom att i stor utsträckning välja
globalfonder, vilket jag tycker är en sund strategi i nuläget, säger Joakim Bornold,
sparekonom på Nordnet.

Spararna valde under månaden att sälja hedgefonder, en trend som funnits under hela året.
-

Spararna fortsätter att sälja av sina hedgefonder. Det måste man se som ett
misslyckande för många hedgefonder då deras syfte är att parera oroliga marknader
som vi nu upplever, säger Joakim Bornold.
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