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Het julibörs lockade fondspararna – men Kina säljs av 

Spararna satsade på globalfonder i juli, samtidigt som en räntefond slog sig in i köptoppen.  

- Det skvallrar om att spararna, trots en fortsatt stark tro på börsen, ändå ser nyttan med 
krockkuddar i portföljen, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Julibörsen var lika het som vädret under månaden, även om några handelsdagar också präglades av 

oro.  

- Deltavariantens spridning skapade periodvis viss nervositet i juli. Farhågan är att ett uppskjutet 

återöppnande kan hota den ekonomiska återhämtningen, som ju i mångt och mycket redan prisats 

in, säger Frida Bratt.  

Bland spararna syns dock ingen större oro.   

- Börsoptimismen är stark. Men en liten indikation på att man ser nyttan med riskspridning till fler 

tillgångsslag är att en räntefond tydligt slår sig in i köptoppen. Samtidigt ser vi också en hög aptit på 

både global- och tillväxtmarknadsfonder, säger Frida Bratt.  

På säljlistan återfinns bland annat Kinafonder. 

- I takt med att den kinesiska regimens ambitioner att stärka staten blivit synligare har de också blivit 

än tydligare att en investering i Kina är förenad med politisk risk. Då väljer spararna hellre bredare 

tillväxtmarknadsfonder än Kinafonder, säger Frida Bratt.  

För femte månaden i rad storsäljs fonder med fokus på förnyelsebar energi.  

- Hajpen bland privatspararna har totalt kollapsat. Inte för att man inte tror på den gröna 

omställningen, utan snarare för att man inte tror att de tidigare värderingarna i vissa bolag inom 

sektorn är långsiktigt hållbara, säger Frida Bratt.  

Mest handlade fonderna hos Nordnet i juli: 

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag BGF World Energy 

Länsförsäkringar Global Indexnära Pictet Clean Energy 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Gladiator 

Swedbank Robur Access Asien First Generator 

Swedbank Robur Ny Teknik JPM China 

Öhman Etisk Emerging Markets BNP Paribas Energy Transition 

Spiltan Räntefond Sverige Legg Mason US Small Cap Opportunities 

SPP Aktiefond Global Fidelity FAST Global 

SPP Aktiefond USA DNB SMB 

AMF Aktiefond Småbolag Storebrand Global Value 

 

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/
mailto:frida.bratt@nordnet.se

