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Fondhandel juni: Ökade köp i tillväxtmarknadsfonder 

I juni valde spararna att satsa på bland annat tillväxtmarknadsfonder. Men allra mest köpt är en 
Sverigefond som tillhör de absolut bäst presterande i år. 

- Fondvalet speglar spararnas kärlek till investmentbolag, säger Frida Bratt, sparekonom på 
Nordnet.  

Inflationssiffror var i fokus under juni, och under månaden tog den amerikanska centralbanken 

åtminstone små, små steg mot en något mer restriktiv penningpolitik i och med att man 

kommunicerade en tidigarelagd första räntehöjning till 2023.  

- Det kan vara början på en omsvängning i en mer hökaktig riktning för Fed. Investerare verkade dock 

ha prisat in detta, samtidigt som Fed fortfarande räknar med att inflationsuppgången är tillfällig. 

Därför har vi inte sett någon kraftig ränteuppgång i USA som följd, men som investerare bör man 

nog räkna med att inflationsdiskussionen fortsätter vara i fokus, konstaterar Frida Bratt.  

Nettoköpen i aktiefonder fortsatte i juni, och köplistan toppas av Spiltan Aktiefond Investmentbolag.  

- Spararna gillar investmentbolag, trots generellt sett lägre rabatter och högre premier, det ser vi 

även på fondsidan. Hittills i år har spararna definitivt satsat på rätt häst – fonden tillhör de 

Sverigefonder som presterat absolut bäst sedan årsskiftet, säger Frida Bratt.  

Även globala indexfonder och tillväxtmarknader köptes i juni.  

- Tillväxtmarknader har ökat i popularitet under året, egentligen sedan den techtunga USA-börsen 

började halka efter. Och eftersom globala indexfonder hos väldigt många sparare utgör basen i 

fondportföljen är tillväxtmarknadsfonder ett ypperligt komplement. Globalfonder innehåller omkring 

50-60 procent USA, säger Frida Bratt.  

Klimatfonder fortsätter att säljas av.  

- För fjärde månaden i rad storsäljs fonder med fokus på förnyelsebar energi, säger Frida Bratt.  

Mest handlade fonderna hos Nordnet i juni: 

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Pictet-Clean Energy 

Länsförsäkringar Global Indexnära Öhman Obligationsfond 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära BGF World Mining 

Swedbank Robur Access Asien BNP Paribas Energy Transition 

Spiltan Räntefond Sverige Gladiator 

SPP Aktiefond Global DNB SMB 

Swedbank Robur Ny Teknik Nordea Klimatfond 

SPP Aktiefond USA Consensus Småbolag 

Öhman Etisk Emerging Markets T. Rowe Price US Large Cap 

AMF Aktiefond Småbolag SEB Russia 
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