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1. kvartal 2009 – et overblikk

Samlet nettotegning i årets tre første 
måneder: 9,4 mrd. kroner,

•Nettotegning aksjefond: 4,6 mrd. kr.

•Nettotegning kombifond: 0,1 mrd. kr.Nettotegning kombifond: 0,1 mrd. kr.

•Nettotegning obligasjonsfond: -0,7 mrd. kr.

•Nettotegning pengemarkedsfond: 5,4 mrd. kr.

Forvaltningskapitalen er redusert med 
5,2 mrd. kroner siden årsskiftet.

Ved utgangen av mars 2009 var 286,5 
mrd. kroner plassert i verdipapirfond.



Utenlandske kunders nettotegningUtenlandske kunders nettotegning

Utenlandske kunder investerer primært i 
aksjefond. Av total forvaltningskapital på 
29,4 mrd. kr. er 26,1 mrd. kr i aksjefond. 

1 av 5 kroner i norskregistrerte1 av 5 kroner i norskregistrerte 
aksjefond er eid av utenlandske kunder.

I løpet av første kvartal har utenlandske 
kunder nettotegnet for 0,5 mrd. kr. i 
aksjefond. 

Utenlandske kunder har hatt positivUtenlandske kunder har hatt positiv 
nettotegning i aksjefond hvert år siden 
2003.



Norske institusjonskunders nettotegningNorske institusjonskunders nettotegning

Samlet nettotegning på 5,9 mrd. g g p ,
kr i årets første kvartal.

Etter et trendbrudd i 2008 kan 
tallene for 1. kvartal tyde på at 
institusjonskundene finner tilbake 
til verdipapirfond.



Norske personkunders nettotegningNorske personkunders nettotegning

Samlet nettotegning på 3,3 mrd. kr i første g g p ,
kvartal, hvorav 2,3 mrd. kr i aksjefond.

Norske personkunder har positiv 
tt t i i ll fi h dtnettotegning i alle fire hovedtyper 

verdipapirfond i 1. kvartal 2009.

Vel 86 mrd kr plassert brorparten iVel 86 mrd. kr plassert, brorparten i 
aksjefond.



Personkundenes reaksjon på fallende aksjekurserPersonkundenes reaksjon på fallende aksjekurser 
– halvt år med positiv nettotegning

Oslo børs hovedindeks jan 08 – mar 09

Verdien av Oslo Børs 
hovedindeks var 226,34 ved 
utgangen av mars 2009. Dette 

% l i ier 57 % lavere enn toppen i mai 
2008. 

N k k d h åNorske personkunder har nå 
seks måneder på rad hatt 
positiv nettotegning i aksjefond 
(4 7 mrd kr) Aldri tidligere målt(4,7 mrd. kr). Aldri tidligere målt 
like høye halvårstall.

Myten om at nordmenn kjøperMyten om at nordmenn kjøper 
på topp og selger på bunn står 
for fall.



Foreningen lanserer nytt nettsted: altomfond noForeningen lanserer nytt nettsted: altomfond.no

FormålFormål
Øke kunnskap om fondssparing

MiddelMiddel
Faktabasert informasjon i lettfattelig 
språkdrakt

Målgruppe
Folk flest

Kunnskapsrike fondssparere tar 
bedre sparevalg, blir tryggere og 
mer fornøyd på sikt.



Hovedinnhold: FondshåndbokenHovedinnhold: Fondshåndboken

Det grunnleggende:Det grunnleggende:
Sammenhengen mellom risiko og 
avkastning, viktigheten av å spre risiko, 
betydningen av regulering og bevissthet 
om kostnader.

Hvorfor spare i 
verdipapirfond:verdipapirfond:
Lønnsomt, enkelt, trygt og tilgjengelig.

H d tHvordan spare smart:
Valg av riktig fondstype, regelmessig 
sparing, langsiktig sparing, stenge støyen 
ute og tips til rådgivningssamtalenute og tips til rådgivningssamtalen.



Hovedinnhold: FondshåndbokenHovedinnhold: Fondshåndboken

Hva er verdipapirfond:Hva er verdipapirfond:
Aksjefond, kombinasjonsfond, 
pengemarkedsfond, obligasjonsfond og 

d f d d fi t f kl tandre fond definert og forklart.

Grunner til ikke å spare i 
f dfond
Ingen risikovilje, forstår ikke fond, vil bli 
rik i en fei, ingen penger å spare

Skatteregler, arv og 
reguleringg g



altomfond no – alltid i betaaltomfond.no – alltid i beta

Dette er en førsteversjonDette er en førsteversjon

Foreningen vil kontinuerlig 
jobbe med innholdet på 
altomfond.no for å utvide og 
forbedre nettstedet

(Innspill mottas med takk).

altomfond.no


