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Grekiskt drama och semester påverkar fondspararna
Stockholmsbörsen har haft en svajig juni. Månaden inleddes med sidledes rörelser för att sedan vika
neråt och bottna i mitten på månaden. Vi har sedan dess sett en återhämtning, men den akuta
grekkrisen fortsätter att pressa index neråt. När vi blickar ut i världen har vi sett en liknande turbulent
börsutveckling.
De svenska fondspararna är fortsatt aktiva. Jämfört med föregående år steg omsättningen med 28
procent, men backar 33 procent i förhållande till maj månads omsättning.
- De svenska fondspararna väljer ränta och hedge till semesterportföljen. Jag tror att det finns ett antal
anledningar till det. För det första vill spararna ha semester från både arbete och börs, och väljer därför
defensiva placeringar som inte behöver så mycket tillsyn. Det grekiska dramat har också minskat
riskviljan hos fondspararna, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.
- Det gamla talesättet att köpa till sillen och sälja till kräftorna gäller inte i år när spararna väljer bort
aktiefonder för att istället exponera sig mot räntor och värdebevarande placeringar. Vi ser dock att en
del sparare går motsatt väg och söker exponering utanför de nordiska gränserna för till förmån för
tillväxtmarknader fortsätter Tidestad.
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