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Fondspararna drog ned på risken i maj 

En trist börsutveckling i maj fick fondspararna att dra ned på aktieexponeringen.   

- Under en månad då pessimisterna fick vatten på sin kvarn fick Sverigefonder, Latinamerika och 
råvaror stryka på foten, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Oron för stagflation fick börsen på uselt humör under maj, även om sista veckan bjöd på en studs. 

- Vi vet inte när vi når botten, och i det här nervösa läget svarar en del med att dra ned lite på risken i 

fondsparandet. Det kunde vi se på att antalet ägare av aktiefonder hos Nordnet minskade i maj, 

medan antalet ägare av korta räntefonder ökade, säger Frida Bratt.  

Bland de fonder som nettoköptes under månaden syns flera tillväxtmarknadsfonder.  

- Breda tillväxtmarknadsfonder har numera sin givna plats i spararnas månadssparanden. Från de 

som fortsätter månadsspara som vanligt trots oron går många fondkronor därför in i 

tillväxtmarknader, säger Frida Bratt.  

Sverigefonder lyser med sin frånvaro i köptoppen. 

- Sverigefonder lockar generellt sett inte just nu, även om det lysande undantaget är Spiltans 

investmentbolagsfond, som så många gånger förr är den mest köpta fonden. Tristare 

börsutveckling jämfört med andra länder och en svag krona bidrar säkerligen till att Sverigefonder 

annars inte anses särskilt attraktiva i nuläget, säger Frida Bratt.  

Brasilien och råvaror är på säljlistan i maj.  

- Den brasilianska börsen har gått bra i år, med undantag för den sista tiden, då inte heller Sao Paulo-

börsen kunde stå emot börsmullret. Många passade nog på att hämta hem den vinst som fanns 

kvar, och så är fallet också gällande råvarufonderna, säger Frida Bratt.  

Mest handlade fonderna hos Nordnet i maj:  

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag BGF World Gold 

Länsförsäkringar Global Indexnära BGF World Mining 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Öhman Obligationsfond 

Öhman Emerging Markets Handelsbanken Brasilien Tema 

Swedbank Robur Access Asien BNP Paribas Brazil Equity 

SPP Aktiefond Global SEB Eastern Europe Small Cap 

Öhman Global Nordea Latin America Equity 

SPP Aktiefond USA Allianz Global Metals and Mining 

Swedbank Robur Ny Teknik Storebrand Renewable Energy 

DNB Global Indeks Nordea Klimatfond 
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