
Fondspararna i juni: Grekland skrämmer
Fondspararna är fortsatt försiktiga i sina fondval. Under låg omsättning köper spararna räntefonder samtidigt som de säljer fonder med
exponering mot aktier. Det visar statistik från Nordnet avseende fondaffärer under juni månad.

-       Återigen är det säkra räntefonder som lockar spararna. Vi lever i en tid med svarta rubriker. Grekland, eventuella spridningseffekter till Portugal och
Spanien, usel konsumtion i USA och fortsatt fallande priser på amerikanska bostäder fortsätter att skrämma spararna. Grekland är timmar och dagar ifrån
en dom – åtstramning eller default? Oavsett utgång tror jag att marknaden kommer att belöna att Greklandshistorien går in i en slutfas, säger Jan
Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

På mest sålda listan är det framförallt fonder med exponering mot aktier.

-       Börsen har varit svag under juni månad och många befarar att kurserna ska ner ytterligare. Då är det naturligt att spararna vill säkra sitt sparkapital och
lämna aktier, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Mest köpta fonder

1. Spiltan Räntefond Sverige
2. Nordnet Ränteindex Sverige
3. Skandia Kapitalmarknad
4. Swedbank Robur Realräntefond
5. Tangent
6. Brummer Multi-Strategy 2XL
7. Folksam Obligationsfond
8. HQ Corporate Bond
9. Carnegie Likviditetsfond

10. Atlant Stability

Mest sålda fonder

1. Nordnet Balanserad
2. Skagen Kon-Tiki
3. SEB Choice High Yield
4. Carlson Sweden Micro Cap
5. Länsförsäkringar fastighetsfond
6. Lannebo Småbolag
7. Parvest Short Term Dollar
8. Skagen Global
9. Fidelity European High Yield Fund

10. Didner & Gerge Aktiefond Sverige

Statistiken baseras på Nordnet cirka 220 000 svenska kunder under juni månad.
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