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Pressmeddelande 2015-07-30 

 

Fondspararna flyr Kina 

 

Stockholmsbörsen har under juli påverkats starkt av den skakiga omvärlden. Månaden inleddes med 

stor osäkerhet kring Grekland, men även Kina har påverkat negativt. Börserna i Kina var ner som mest 

över 30 % under månaden, men har återhämtat sig sedan dess.  

 

- Fondspararna har nerverna på utsidan när det gäller Kina. Det är en oerhört nervös marknad med 

stora svängningar, och under juli har fondspararna tagit det säkra före osäkra och rensat sina portföljer 

från Kinafonder, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 

Det är tydligt att årets semester även innebär ledighet från fondhandeln. Jämfört med föregående 

månad är fondhandelns omsättning ner drygt 30 procent. Jämfört med föregående år ökar dock 

handeln med drygt 10 procent. 

 

- På säljsidan är trenden väldigt tydlig under juli månad – fyra av de tio mest sålda fonderna är 

aktiefonder med exponering mot Kina. På köpsidan är bilden mer splittrad, men i toppen ser vi en 

klassisk defensiv position i läkemedel och räntor, vilket vittnar om att spararna söker en säker hamn för 

sina fondplaceringar under semestern, fortsätter Johan Tidestad. 

  

  

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder 

CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FIDELITY CHINA FOCUS 

SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE UBS LUX EQUITY CHINA OPPORTUNITY USD P 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND CATELLA HEDGEFOND 

SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG SEB DYNAMISK AKTIEFOND 

SEB BIOTEKNIKFOND – LUX UTD SKAGEN KONTIKI 

SEB EUROPA SMÅBOLAGSFOND EAST CAPITAL RYSSLANDSFOND 

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISC A ACC UBS EQUITY FUND – GREATER CHINA B 

JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE A (DIST) – USD SKAGEN GLOBAL  

DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE ROBUR KINAFOND 

CARNEGIE INDIENFOND  FIDELITY THAILAND FUND 

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks över 270 000 svenska konton under juli. 
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