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Comeback för förnyelsebar energi hos fondspararna 

I augusti togs en tidigare spararfavorit åter in fondportföljerna hos Nordnets kunder, visar färsk 
statistik. 

- Sektorn förnyelsebar energi gjorde comeback, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Augusti präglades återigen av osäkerhet efter sommarrallyt under juli.  

- Den amerikanska centralbanken har börshumöret i sin hand, och från Feds håll gör man nu vad man 

kan för att slå hål på scenariot om en mjukare penningpolitik inom kort, säger Frida Bratt.  

Det är inte bara Feds agerande som sätter avtryck i sparvalen i augusti.  

- Det lagpaket som president Joe Biden undertecknade nyligen väntas snabba på utbyggnaden av 

exempelvis sol- och vindkraft i USA. Det har satt fart på sektorn förnyelsebar energi igen. Fonden 

Handelsbanken Hållbar Energi var oerhört populär under hösten 2020. Därefter har samma fond 

slängts ut i kylan under en tid, för att nu i augusti plockas in i värmen igen, säger Frida Bratt.  

Råvarufonder fortsätter att säljas av.  

- Trenden i juli visade tydligt att spararna ser råvaruracet som avslutat för denna gång, vilket då gick 

hand i hand med investerarkollektivets tro på ”peak inflation” och kommande räntesänkningar. I 

augusti blev osäkerheten kring just detta scenario stor, men råvarufonderna fortsätter man ändå att 

sälja av, säger Frida Bratt.   

Även hedgefonder såldes.   

- Stigande marknadsräntor, som vi har sett under en stor del av året, är goda nyheter för 

hedgefonder som grupp. När ränteuppgången tog en paus under sommaren och investerare 

samtidigt såg ljuset i börstunneln fick hedgefonder stryka på foten, säger Frida Bratt.  

Mest handlade fonderna hos Nordnet i augusti:  

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag SEB Asset Selection 

Länsförsäkringar Global Indexnära Lynx Dynamic 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Investerum Basic Value 

Öhman Emerging Markets Vontobel Commodity 

Swedbank Robur Access Asien BGF China Impact 

Spiltan Räntefond Sverige Öhman Obligationsfond 

Handelsbanken Hållbar Energi Multicooperation GAM Commodity 

Spiltan Globalfond Investmentbolag Mirae Asset China Sector Leader 

AMF Aktiefond Småbolag SEB Eastern Europe Small Mid Cap 

Swedbank Robur Ny Teknik Nordea Kinafond 
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