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Pressmeddelande 2021-05-28 

Spararna lämnar klimatfonder 

I maj valde spararna att satsa på Sverigefonder och globalfonder. De stora försäljningarna i fonder 
med fokus på förnyelsebar energi fortsätter.  

- De senaste månaderna har luften pyst ur sektorn, och med det även fondspararnas intresse, 
säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Efter några urstarka månader för Stockholmsbörsen blev maj desto skakigare.  

- En sättning efter en så kraftig uppgång tillhör ett normalt börsmönster och vi har dessutom en 

negativ säsongseffekt. Men nervositeten kring den amerikanska inflationen och ränteuppgången är 

ständigt närvarande nu, och lär komma och gå. Räkna med att de amerikanska inflationssiffrorna 

blir nagelbitare kommande månader, säger Frida Bratt.  

Nervositeten har framför allt drabbat tillväxtbolag, där särskilt de mer osäkra förhoppningsbolagen 

drabbats värst.  

- De högre värderingarna i tillväxtaktier är svårare att räkna hem i ett högre ränteläge. Det slår mot 

exempelvis sektorn förnyelsebar energi, som till sin natur just består av många förhoppningsbolag. 

Sektorn var stekhet under hösten med uppgångar i enskilda bolag på i vissa fall flera hundra 

procent. Men nu har luften i flera pyst ut och med det även fondspararnas intresse för 

fondkategorin, säger Frida Bratt.   

Fondtypen säljs nu av på bred front.  

- Antalet ägare av den tidigare mycket populära fonden Handelsbanken Hållbar Energi har minskat 

med 12 procent sedan slutet av februari, säger Frida Bratt.  

Däremot tycks nordisk teknik locka fortfarande. Här har bolag där vinsterna kan svara upp mot 

uppgångarna klarat sig långt mycket bättre i de senaste veckornas börsklimat, än olönsamma bolag.  

- Ny teknik-fonderna är populära – de tycks ha blivit en hörnsten i mångas månadssparande. De kan 

ses som bra komplement till annars ofta bank- och verkstadstunga fondportföljer, säger Frida Bratt.   

Mest handlade fonderna hos Nordnet i maj: 

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag BNP Paribas Energy Transition 

Länsförsäkringar Global Indexnära Handelsbanken Hållbar Energi 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Thematica – Future Mobility 

Swedbank Robur Access Asien BGF Next Generation Technology 

TIN Ny Teknik MS INVF US Growth 

AMF Aktiefond Småbolag JPM China 

Swedbank Robur Ny Teknik Öhman Obligationsfond 

Spiltan Räntefond Sverige Gladiator 

Öhman Etisk Emerging Markets Nordea Klimatfond 

SPP Aktiefond Global HSBC GIF Economic Scale Global 
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