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Bioteknik och ränteplaceringar får ge plats åt småbolag
Oktober bjöd på en aktiemarknad som visade tecken på återhämtning. Företagens Q3 rapporter både
i Europa och USA visade sig starkare än vad många befarat och Riksbankerna indikerade fortsatt lågt
ränteläge.
På köpsidan hittar vi Småbolagsfonder på 5 platser av 10, på säljsidan fortsätter kunderna att sälja
räntefonder och bioteknikfonder.
- Småbolagsfondernas starka uppgång i år lockar spararna, 5 av 10 fonder i topp är småbolagsfonder.
Småbolagen gynnas ofta av en stark lokal marknad och gynnas just nu av en ganska stark inhemsk
ekonomi, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.
- På säljsidan fortsätter spararna att dra ner på innehavet i räntefonder, högre riskaptit och osäkerhet
kring fondernas förmåga att leverera förväntad avkastning påverkar spararna. Senaste tidens ras på de
globala bioteknikmarknaderna sätter också sina spår, spararna är kraftiga nettosäljare, säger Joakim
Bornold, sparekonom på Nordnet.
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Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks över 270 000 svenska konton under oktober och
fondurvalet exkluderar Nordnet Banks egna gratisfonder.
För ytterligare kommentarer kontakta:
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