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Spararna lyfte blicken utomlands i april
Nordnets kunder köpte mestadels aktiefonder i april. Intresset var stort för globalfonder och trenden om
stora utflöden från hedgefonder syntes även bland svenska sparare.
I ett svajigt börsklimat där det i år varit utmanande att hitta bra avkastning, letar många sparare efter
alternativ. I april valde spararna att lyfta blicken mot aktiefonder aktiva framförallt på de globala
aktiemarknaderna.
-

Det har varit ett stökigt börsår hittills. Det låga ränteläget gör dock att spararna väljer bort
räntefonder med negativ avkastning till förmån för aktiefonder, säger Joakim Bornold,
sparekonom på Nordnet.

Utmärkande på säljsidan är utflödet från hedgefonder, något som är en trend även på den
internationella fondmarknaden.
-

Hedgefonderna har klart missat sina mål att ge en stabil avkastning oavsett
marknadsförhållanden. Stora utflöden från hedgefonder är en global trend som vi även tydligt
ser hos våra svenska sparare, säger Joakim Bornold.

Genomgående är att spararna köper fonder med låga avgifter och säljer fonder med lite högre
avgifter.
-

När avkastningen är låg blir avgiften mer synlig och än viktigare. Det märks tydligt på spararnas
agerande, säger Joakim Bornold.
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