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Spararna satsade på tillväxtmarknadsfonder i april 

 

Börsens återhämtning sedan krigets utbrott har, även om den vacklat, gjutit visst mod i spararna. 

- I april vågade fondspararna satsa friskt på tillväxtmarknader, men sålde tech och fastigheter, 
säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Inte bara Rysslands krig i Ukraina satte sin prägel på börshumöret i april.  

- De massiva nedstängningarna i Kina ökade oron för att flaskhalsar och komponentbrist kommer att 

vara något att räkna med längre än vad vi trott. Det präglade också rapportperioden, där bolagens 

kostnader för just råvaror, frakt med mera var i fokus, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. 

Fondspararna storköpte tillväxtmarknader i april.  

- Återhämningen har, även om den vacklat, fått fondspararna på lite bättre humör. Att vi inte hittar 

någon räntefond i köptoppen är ett tecken på det. Istället vågar man investera på tillväxtmarknader 

för att få exponering mot de brasilianska och sydafrikanska börserna som rivstartat året, säger Frida 

Bratt. 

Indexföljande tillväxtmarknadsfonder består dock till cirka 30 procent av Kina. 

- 2021 var ett minst sagt utmanade år för kinesiska aktier, och många hoppas på revansch i år. Man 

bör nog dock vara medveten om de massiva nedstängningarnas effekter på tillväxten, säger Frida 

Bratt.  

Teknikfonder och fastighetsfonder såldes av i april.  

- Vi är obönhörligen på väg mot ett högre ränteläge, och många av de bolag som återfinns i 

teknikfonder trivs inte i ett sådant. Det gör inte heller flera bolag inom den högt skuldsatta 

fastighetssektorn, säger Frida Bratt.  

Mest handlade fonderna hos Nordnet i april: 

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Alcur Select 

Länsförsäkringar Global Indexnära TIN Ny Teknik 

Öhman Etisk Emerging Markets SEB Likviditetsfond 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Länsförsäkringar Fastighetsfond 

Swedbank Robur Access Asien Gladiator 

Öhman Global IKC Fastighetsfond 

SPP Aktiefond USA FIRST High Yield 

SPP Aktiefond Global Rhenman Healthcare Equity 

Spiltan Globalfond Investmentbolag Danske Invest Småbolag 

DNB Global Indeks Öhman Global Growth 
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