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Räntefond upp i köptoppen i september 
 

September månad har bjudit på ett muntrare börshumör, till följd av förväntningar om låga räntor 
under lång tid. Spararna fortsätter att köpa global- och tillväxtmarknadsfonder men visar också lite 
mer avvaktande tendenser.  

- En räntefond klättrar högt på köplistan, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

September månad bjöd på räntesänkningar från två av världens största centralbanker, amerikanska 
Federal Reserve och Europeiska centralbanken, ECB. Trots att framför allt den amerikanska Fed-
chefen Jerome Powell inte garanterade ytterligare räntesänkningar har centralbankernas agerande fått 
investerare på muntrare humör i september. Under månaden har börsens breda index OMXS PI stigit 
med över 5 procent.  

- Spararna fortsatte under månaden att månadsspara i framför allt breda indexfonder som placerar 
globalt. Dessutom nettoköptes tillväxtmarknadsfonder, säger Frida Bratt.  

Trots att börsen varit på bra humör fortsätter tecknen på sämre konjunktur att strömma in. När vi nu står 
inför en kommande rapportperiod är det många sparare som också ställer sig lite avvaktande till 
börsens utveckling framöver.  

- En räntefond tar sig upp på en femteplats på köptoppen under månaden. Samtidigt såldes lite 
smalare fonder av under månaden, säger Frida Bratt.  

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

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag SEB Asset Selection Opportunistic 

Länsförsäkringar Global Index Danske Invest US Dollar 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Norron SICAV Active 

Robur Access Asien Skagen Kontiki 

Spiltan Räntefond Sverige Amundi Funds Global Gold Mines 

DNB Global Indeks Gladiator  

SPP Aktiefond Global Healthinvest Small & Micro Cap 

SPP Aktiefond USA Skandia Realräntefond 

Spiltan Globalfond Investmentbolag Danske Invest Select Euro  

SEB Sverige Indexfond Fidelity Latin America Fund 

 

 

För mer information, kontakta: 
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12 
E-post: frida.bratt@nordnet.se 
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