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Spararna hämtar hem fondvinsterna från USA 

Under novembers första halva gick Wall Street som tåget, samtidigt som den svaga kronan har 
hjälpt till att lyfta USA- och globalfonder rejält.  

- Nu hämtar fondsparare hem vinsterna i USA, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt, och 
hänvisar till ny statistik.  

 

Börsen tuffade på fint under novembers första halva, men sedan tog ett något dystrare tonläge över.  

- En så stark uppgång ökade osäkerheten på kort sikt, och vi fick också en liten rekyl nedåt i slutet av 
månaden, säger Frida Bratt.  

Wall Street bjöd på flera kursrekord under månaden. Det har fått fondspararna att sälja av USA-fonder. 

- Många vill hämta hem vinsten. Vi ska också ha i åtanke att en stor del av uppgången i framför allt 
USA-fonderna, men också globalfonderna, förklaras av kronförsvagningen.  För varje dollar 
spararen köper fondandelar för får man mer tillbaka i kronor, säger Frida Bratt.  

Den senaste tiden har dock kronan gått dock stärkts något mot dollarn.  

- Effekten från Riksbankens väntade räntehöjning i december tycks vara inprisad, men framför allt är 
det gröna skott i konjunkturen som lättar trycket på kronan. Som sparare bör man vara medveten 
om att valutaeffekten fungerar omvänt vid en starkare krona, och det kanske är just det USA-
säljarna är, säger Frida Bratt.  

Globalfonder, som till 50-60 procent består av just USA, behåller man dock. 

- Globalfonder är fortfarande favoriten, men spararna vågade även satsa på tillväxtmarknadsfonder. 
En Asienfond är i november den näst mest nettoköpta fonden, och det hör inte till vanligheterna, 
säger Frida Bratt.  

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

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Gladiator 

Robur Access Asien BlackRock IIF World Gold Fund 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index SEB Nordamerikafond Småbolag 

Spiltan Räntefond Sverige Morgan Stanley US Growth Fund 

Länsförsäkringar Global Index Skagen Kontiki 

DNB GL Indeks Franklin Gold & Precious Metals Fund 

SPP Aktiefond Global Öhman Sverige Hållbar 

Spiltan Globalfond Investmentbolag JP Morgan US Technology 

SEB Sverige Indexfond Templeton GCC Bond Fund 

Plus Småbolag Sverige Index Simplicity Norden 
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