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Börsdramatiken splittrar fondspararna
Är coronaviruset ett tillfälligt hack i kurvan eller början på en total krasch? Även om coronaskräcken
har fått många att trycka på säljknappen är det en hel del som ser köpläge. Andra fortsätter
månadsspara som vanligt.
- Dramatiken splittrar fondspararna, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Coronaskräcken raderade på några dagar i slutet av månaden ut hela årets uppgång. Men under större
delen av månaden präglades fondköpen av optimism bland spararna, visar månadsstatistik från
Nordnet.
- Börsen tycktes under flera veckor vara gjord av teflon – negativa nyheter fick knappt någon effekt
alls. Det fick spararna att handla tillväxtmarknadsfonder – Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index är
exempelvis månadens näst mest nettoköpta fond. Att en tillväxtmarknadsfond hamnar så högt upp i
toppen är en ovanlig syn, säger Frida Bratt.
Men parallellt med köpen i tillväxtmarknadsfonder klättrade en räntefond också rejält i popularitet.
- Redan innan coronaviruset på allvar satte skräck i börsen med start den 24 februari fanns det många
sparare som oroades av de stora uppgångarna, och därför valde att komplettera med räntefonder.
Men under de mest blodröda dagarna såg vi också fortsatta köp i breda globalfonder, säger Frida
Bratt.
Att notera är att de stora köpen fortsätter i Länsförsäkringar Fastighetsfond även i februari, trots att
fastighetssektorn har en exceptionell uppgång bakom sig.
- Länsförsäkringar Fastighetsfond har växt sig enormt stor och antalet ägare i den har ökat med inte
mindre än 160 procent bara det senaste året. Köpen i den fortsatte faktiskt också under de blodröda
dagar som coronaskräcken orsakade, säger Frida Bratt.
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För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
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.

