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Fondhandel september: Dyster börs gjorde spararna försiktiga 
Börsfallet i september fick spararna att dra öronen åt sig.  

- Spararna gjorde försiktigare val i september, och en räntefond är en av de mest nettoköpta 
under månaden, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

I september månad lyste minussiffrorna röda för de flesta sparare.  

- Det tidigare optimistiska scenariot med en ljusning vad gäller inflationen och en inbromsning i 

räntehöjarracet kändes allt mer avlägset. Det faktum att en recession i USA ser ut att bli oundviklig 

fick marknaden på riktigt uselt humör. I den här miljön valde också fondspararna att bli mer 

försiktiga, säger Frida Bratt. 

Antalet ägare av aktiefonder hos Nordnet minskade under månaden.  

- I den här miljön är det svårt för sparare att veta var de ska gömma sig. Vi ser dock att en räntefond 

klättrar högt upp på listan över mest nettoköpta fonder, och det är symboliskt för det mer försiktiga 

agerande som vi ser just nu, säger Frida Bratt.  

Hon fortsätter: 

- Vi ser att många ändå fortsätter månadsspara i breda aktiefonder, och det är klokt.  Det kan ta emot 

att fortsätta sätta in pengar när känslan är att de försvinner i ett stort svart hål. Men man måste 

komma ihåg att börsen kommer att vända upp, kanske när det ser som allra mörkast ut i den reala 

ekonomin, säger Frida Bratt.  

På säljlistan finns flera råvarufonder.  

- Råvarupriserna har fallit tillbaka den senaste tiden, och fondspararna positionerar sig för att den 

trenden fortsätter, säger Frida Bratt.  

Även företagsobligationsfonder säljs av.  

- Det börjar gry en viss oro kring hur lågkonjunkturen kommer att slå mot företags verksamheter, och 

hur företagsobligationsfonder då eventuellt skulle kunna påverkas, säger Frida Bratt.  

Mest handlade fonderna hos Nordnet i september:  

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Nordic Cross Total Return 

Länsförsäkringar Global Indexnära Carnegie Strategifond 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Investerum Basic Value 

Öhman Emerging Markets Öhman Obligationsfond 

Öhman Global BGF World Mining 

Swedbank Robur Access Asien JPM Global Natural Resources 

Spiltan Räntefond Sverige Carnegie Corporate Bond 

Swedbank Robur Ny Teknik Alfred Berg Aktiv 

DNB Global Indeks Simplicity Norden 

Spiltan Globalfond Investmentbolag Vontobel Commodity 
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