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Pressmeddelande 2018-08-30 

Ingen kräftgång i sikte för fondspararna 

Fondspararna hos Nordnet spridde sina köp i augusti. Fortsatt är aktiefonder mest populära men ett par 
räntefonder har också letat sig in på topplistan. 

Trots ett ökat antal orosmoln på de globala marknaderna var augusti en stark börsmånad vilket märktes i 
spararnas fondköp. Aktiefonder dominerade, där nischade fonder var i majoritet. 
 

- Även om det pratas mycket om Italien, handelskrig och riksdagsval med oviss utgång så påverkar det 

inte privatspararnas förtroende för fortsatt stigande börser. Aktiefonder är i förkrossande majoritet 

vilket inte är så konstigt då världens börser generellt känns väldigt starka för tillfället, säger Joakim 

Bornold, sparekonom på Nordnet. 

Stockholmsbörsen stod för en stark utveckling under månaden. 
 

- Trots en bra utveckling för Stockholmsbörsen under året står inte svenska aktiefonder högt i kurs hos 

spararna. De har under en längre tid i stället valt globalfonder och nischade fonder inom exempelvis 

teknikområdet, säger Joakim Bornold. 

Utländska räntefonder handlades aktivt under månaden, något av ett trendbrott då aktiefonder varit 
spararfavoriter en längre tid. 
 

- Kronförsvagningen tog fart igen i augusti och utländska räntefonder används ofta av spararna som ett 

sätt att få exponering mot olika valutor, säger Joakim Bornold. 

De mest handlade fonderna i augusti hos Nordnets kunder i Sverige: 
 

Mest köpta fonder Mest sålda fonder 

SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG NORDEA 1-FLEXIBLE INCOME FUND  

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GLOBAL INDEX GODFOND SVERIGE OCH VÄRLDEN KLASS A 

SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK BLACK ROCK WORLD ENERGY FUND 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR TILLVÄXTMARKNAD INDEX SKAGEN CREDIT SEK 

ROBUR ACCESS ASIEN SEK GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EUR 

SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE NORDEA SMÅBOLAGSFOND NORDEN 

SPP AKTIEFOND GLOBAL GAM START CREDIT OPPORTUNITIES EUR  

DNB GL INDEKS BRUMMER MULTI STRATEGY 

AMF RÄNTE LÅNG HEPTAGON HARVEST CHINA A SHARES EQUITY FUND A USD 

SPP AKTIEFOND  USA UBS EQUITY FUND - GREATER CHINA B 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
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