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Oktober: Fondspararna vädrar morgonluft 

Oktober bjöd på uppgångar på Stockholmsbörsen, och det fick spararna att vädra morgonluft.  

- Fondspararna väljer att köpa investmentbolag och tillväxtmarknader i oktober, säger Frida Bratt, 
sparekonom på Nordnet.  

I oktober steg OMXS30 med omkring 7 procent.  

- Den stora frågan för många investerare är om det är den definitiva vändningen vi ser nu, eller om 

det är ett så kallat björnmarknadsrally, säger Frida Bratt.  

Antalet ägare av aktiefonder hos Nordnet ökade igen, till skillnad mot september då en minskning 

istället kunde skönjas. Mest nettoköpt under oktober är Spiltan Aktiefond Investmentbolag.  

- Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en av de fonder som gått bäst på Nordnets plattform den 

senaste månaden, och det är glädjande för många sparare eftersom det är en av de allra mest 

nettoköpta fonderna månad efter månad. Även småbolagsfonder har utvecklats väl i 

återhämtningen, och AMF Aktiefond Småbolag letar sig in på köplistan, säger Frida Bratt.  

I övrigt syns köp i tillväxtmarknadsfonder. 

- Tillväxtmarknaderna spretar. En anledning till att de gått dåligt är Kina, som uppvisar en ökad 

politisk risk för varje dag som går. Å andra sidan fortsätter marknader som Brasilien och Turkiet att 

gå bra. Oavsett vill spararna ha tillväxtmarknadsfonderna som en byggsten i portföljen i det här 

läget, säger Frida Bratt.  

På säljlistan finns bland annat fonder med fokus på förnyelsebar energi.  

- Den mest nettosålda fonden BNP Paribas Energy Transition har rasat med omkring 15 procent på 

bara en månad, och det får spararna att sälja av, säger Frida Bratt.  

Mest handlade fonderna hos Nordnet i oktober:  

Mest köpta Mest sålda  

Spiltan Aktiefond Investmentbolag BNP Paribas Energy Transition 

Länsförsäkringar Global Indexnära Investerum Basic Value 

Öhman Emerging Markets Carnegie Strategifond 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Öhman Obligationsfond 

Öhman Global BNP Paribas Environmental Abs Ret Thematic Eq 

Swedbank Robur Access Asien Luxemburg Selection Active Solar 

Swedbank Robur Ny Teknik DWS Invest Global Infrastructure 

Spiltan Räntefond Sverige Vontobel Commodity 

Spiltan Globalfond Investmentbolag Alcur Grow 

AMF Aktiefond Småbolag Nordea Småbolagsfond Norden 
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