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Jakt bort från röd oktober i Rysslandsfonder 

En tydlig Biden-effekt syntes i fonder med fokus på förnyelsebar energi i oktober, och det fick 
spararna att köpa hållbart. Rysslandsfonder dumpades på bred front. 

- Oktober har varit illröd för Rysslandsfonderna, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Den svenska börsen höll en bra bit in i oktober emot den tilltagande nervositeten på andra sidan 

Atlanten. Men i takt med att den andra virusvågen blev allt mer tydlig samtidigt som nervositeten inför 

valet i USA och frågetecknen kring ett amerikanskt stimulanspaket tilltog, smittade osäkerheten så 

småningom av sig också på Stockholmsbörsen.  

- I det lite nervösa börsklimatet har det i vanlig ordning gått allra sämst för smalare fonder med fokus 

på nya tillväxtmarknader, däribland Ryssland och Östeuropa. Ryssland gick som tåget under 2019 

men den ryska ekonomin har drabbats hårt av pandemin. Rysslandsfonderna hör till de 

fondkategorier som presterat sämst i år och nu säljs de av på bred front, säger Frida Bratt.  

Presidentvalet i USA har redan nu satt sin prägel på fondvalen. I oktober kan vi se att fonder med fokus 

på förnyelsebar energi tillhör dem som gått allra bäst, jämte småbolagsfonder. Fonden Handelsbanken 

Hållbar Energi har gått som en raket i oktober och fonden letar sig in högt upp i topplistan över de mest 

nettoköpta fonderna under månaden. 

- Bidens löften om att satsa på en grön omställning är en bidragande orsak till det. I takt med att vi 

sett hur Biden dragit ifrån i opinionsmätningarna har också aktier inom just förnyelsebar energi, 

särskilt solenergi, stigit. Vi ser också hur flera krispaket i pandemins spår fokuserar på gröna 

investeringar, exempelvis ECB:s, säger Frida Bratt.  

Även fonder inom Ny Teknik fortsätter att köpas.  

- Hajpen kring nordiska techbolag fortsätter in i oktober, säger Frida Bratt.  

Mest handlade fonderna hos Nordnet i oktober:  

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Nordea Nya Tillväxtmarknader 

Swedbank Robur Ny Teknik Carnegie Rysslandsfond 

Länsförsäkringar Global Indexnära Simplicity Norden 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Skagen Global 

TIN Ny Teknik East Capital Ryssland 

Handelsbanken Hållbar Energi Nordea Rysslandsfond 

Swedbank Robur Access Asien Atlant Stability Offensiv 

Spiltan Räntefond Sverige East Capital Balkan 

SPP Aktiefond Global Gladiator 

SEB Hållbar Sverige Indexnära First Sentier Global Listed Infrastructure 

 

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

https://nordnetab.com/
https://www.nordnet.se/
http://www.nordnet.no/
https://www.nordnet.dk/
https://www.nordnet.fi/

