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Mars: Spararna säljer småbolagsfonder 

Mars präglades av ett skakigt börsklimat efter krigsutbrottet. Spararna sålde småbolagsfonder, visar 
statistik från Nordnet.  

- Spararna valde att placera i fonder med exponering mot den starka dollarn, säger Frida Bratt, 
sparekonom på Nordnet.  

Börsmånaden mars präglades av krigsutbrottet.  

- Även om börsen har hämtat in en del av raset som kom i samband med krigsutbrottet tror jag man 
bör vara beredd på fortsatt volatilitet, säger Frida Bratt.   

Två parallella mönster syns hos spararna.  

- De som månadssparar i aktiefonder fortsatte att göra det under börsraset, samtidigt som en mindre 
grupp tydligt valde att dra ned på risken. Vi kan se att antal ägare av både aktiefonder och 
räntefonder minskade något under månaden, vilket kan tyda på att en hel del har ställt sig på sidan, 
säger Frida Bratt.  

Småbolagsfonder säljs av.  

- Småbolagsfonder består i hög grad av bolag som inte nödvändigtvis kan dra nytta av den svaga 
kronan, som exempelvis stora exportbolag kan göra, säger Frida Bratt.  

Pengarna läggs i fonder med dollarexponering, som globalfonder.  

- Eftersom globalfonderna till stor del består av USA uppstår en krockkudde i den starka dollarn. Vi 
ser även att tillväxtmarknader köps. Det finns en diskussion om Kina skulle kunna vara eventuella 
”vinnare” på kriget, om det nu går att tala om några sådana, även om Kina samtidigt brottas med 
ökad smittspridning och nya nedstängningar, säger Frida Bratt.  

Mest handlade fonderna hos Nordnet i mars: 

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond 

Länsförsäkringar Global Indexnära IKC Avkastningsfond 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära PriorNilsson Idea 

Öhman Etisk Emerging Markets Ålandsbanken Nordiska Småbolag 

Swedbank Robur Access Asien Didner & Gerge Aktiefond 

Swedbank Robur Ny Teknik IKC Sverige Flexibel 

SPP Aktiefond Global Swedbank Robur Räntefond Kort 

SPP Aktiefond USA AMF Räntefond Lång 

Spiltan Räntefond Sverige C WorldWide Sweden Small Cap 

Öhman Global Spiltan Småbolagsfond 
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