
 
 

 
Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, 
tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på 
www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi. 

Pressmeddelande 2019-04-29 

 

Fondspararna tror på fortsatt börsrally 

 

De börsbolag som hunnit rapportera har trotsat oron för en djupare konjunktursvacka, och börsen har fortsatt 
upp. Det får spararna att sälja fonder som positionerar sig för nedgång.   

- Spararna fortsätter att tro på en god börsutveckling även framöver, säger Frida Bratt, sparekonom på 
Nordnet Bank.  

Kvartalsrapporterna har sedan någon vecka stått som spön i backen, och de cykliska verkstadsbolagen har 
återigen gett lugnande signaler om konjunkturen. Rapporterna har generellt kommit in något över förväntan, även 
om förväntningarna inför rapportfloden hade skruvats ned.  

Rapporterna har därför gett stöd till en fortsatt stabil börs i april.  

- Det goda börsklimatet handlar till stor del om att centralbankerna lovar att hålla aktiemarknaden under 
armarna med sina stimulanser. Det gör att investerarnas alternativ till aktier är få. Spararna positionerar sig för 
detta och fortsätter att köpa aktiefonder, både breda globalfonder och fonder som placerar på 
tillväxtmarknader, säger Frida Bratt.   

Riskaptiten syns även bland de mest sålda fonderna under april. På andra plats placerar sig Alfred Berg Bear, en 
fond som enkelt uttryckt stiger när börsen faller.  

- Spararna tror helt enkelt inte att börsen kommer att falla och därför slängs den här typen av fonder ut, säger 
Frida Bratt.  

Dessutom återfinns ett antal hedgefonder på säljlistan i april.  

- Hedgefonderna har haft några kämpiga år eftersom vi haft en lång börsuppgång. De passar ju bäst i en mer 
osäker marknad eftersom de generellt sett lovar avkastning oavsett marknadsläge. Men osäkerheten tycks 
inte finnas hos spararna just nu, säger Frida Bratt.  

 

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

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Principal Emerging Markets Equity Fund 

Länsförsäkringar Global Index Alfred Berg Bear 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index C Worldwide Small & Mid Cap 

Robur Access Asien Coeli Sicav Sverige 

Spiltan Räntefond Sverige Brummer Multi-Strategy 

DNB Global Indeks Life High Yield Bonds 

Core Ny Teknik HSBC GIF Brazil Equity 

SPP Aktiefond Global Gladiator 

AMF Räntefond Lång UBS EF Australia 

Spiltan Globalfond Investmentbolag SEB Bioteknikfond Norden 
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