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Fondspararnas 180-gradersbeteende är ej att rekommendera 
 

Svagt stigande kurser har karaktäriserat världens aktiemarknader under februari. Bland fondspararna 

hos Nordnet Bank har aktivitetsnivån varit hög men andelen försäljningar har varit ovanligt hög. Ett 

fortsatt skifte syns från ränte- och obligationsfonder till fonder med högre risk. På köpsidan är det främst 

fonder med inriktning mot svenska aktier som lockar.  

- Februari blev den första månaden sedan juni då privatspararna sålde mer fonder än de köpta. 

Främsta förklaringen till detta är den stora flykten från ränte- och obligationsfonder. Minskningen 

är klok, eftersom riskerna i framförallt långa ränte- och obligationsfonder har ökat nu har 

pressats till historiska lägstanivåer. Flera av dessa fonder ligger nu efter inledningen av året på 

minus, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank. 

 

- Vinsthemtagningar från främst internationella investerare har fått fjolårets raketbörs i Istanbul att 

utvecklas svagt. Detta har fått spararna att svänga 180 grader, då förra månadens mest 

populära fonder nu återfinns i toppen bland de mest sålda. Ett beteende där man som sparare 

försöker hoppa in och ut ur olika marknader på veckobasis är inte att rekommendera. Det är 

förenat med stor risk samtidigt som du tappar ett antal dagars börsexponering varje gång du 

gör ett byte, varnar Mårder.  

Mest nettoköpta fonder Mest nettoköpta fonder 

SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG EAST CAPITAL TURKIET 

DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE CARNEGIE CORPORATE BOND 

DIDNER & GERGE SMÅBOLAG NORDEA EUROPEAN HIGH YIELD BOND (SEK) 

CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND HSBC GIF TURKEY EQ A 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND EAST CAPITAL BALTIKUM 

EXCALIBUR FOND SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS (SEK) 

NORDNET AKTIEINDEX SVERIGE NORDEA US HIGH YIELD BOND FUND (SEK) 

FIDELITY THAILAND FUND NORDEA EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (SEK) 

ATLANT STABILITY BRUMMER & PARTNER LYNX 

NORRON SICAV PREMIUM FOLKSAM OBLIGATIONSFOND 
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