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Omsättningen för den nordiska ETF‐marknaden steg i maj till 24,3 miljarder SEK. Det var en ökning med
cirka 8 miljarder från april, men en bra bit från rekordomsättningen i maj 2010 då det omsattes ETF:er för
knappt 46 miljarder SEK. Maj bestod av 22 handelsdagar jämfört med 19 handelsdagar i april.
Den mest omsatta ETF:en i maj var XACT Derivat Bull som stod för 17 % av all handel under månaden.
XACT Bull var den näst mest omsatta med en marknadsandel av omsättningen på knappt 16 %.
Av de korsnoterade ETF:erna omsattes DB X‐Trackers MSCI Brazil mest
följt av DB X‐Trackers MSCI World TRN. Antalet ETF:er i Norden var vid
utgången av maj samma som i april – 69 st.
I Europa ökade antalet ETF:er med 26 stycken i maj och hittills i år har
108 nya ETF:er noterats medan 7 stycken avnoterats samt ytterligare
19 stycken har slagits samman. Totalt fanns det 1 154 ETF:er i hela
Europa per den sista maj. Det totala förvaltade kapitalet för dessa 1 154
ETF:er uppgick per den sista maj till cirka 1 964 miljarder SEK. Ungefär
69 % av kapitalet fanns i ETF:er med aktieexponering, knappt 19% med
exponering mot räntor, cirka 10% med exponering mot råvaror och
ungefär 1,5 % fanns i hävstångsfonder.
För de primärnoterade ETF:erna i Norden fanns per den sista maj cirka
70 % av det förvaltade kapitalet i ETF:er mot breda aktieindex, 26 % i
hävstångsfonder, och drygt 2 % i ETF:er med ränteexponering. De 10
största ETF:erna i Norden framgår i diagrammet nedan:

Per den 20 juni

Detta blir det sista månadsbrevet innan vi tar ett litet sommaruppehåll. Nästa nummer kommer att publiceras i
mitten av augusti och kommer innehålla omsättningssiffror för både juni och juli månad.

Trevlig sommar önskar vi på XACT Fonder!
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Viktig information
XACT Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. XACTs börshandlade fonder står under Finansinspektionens tillsyn och är juridiskt och
skattemässigt klassade som fonder. SHB SICAVs fonder står under Commission de Surverillance du Secteur Financiers (CSSF) tillsyn. En fonds historiska
avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att
du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.
Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du:
förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din
placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.
Källor: Bloomberg, BlackRock, NasdaqOMX, Burgundy, Oslo Börs, samt respektive utgivares hemsida.
Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors, Burgundy, Oslo Börs samt CHI‐X.
Valutakurserna som använts för omräkning till SEK är:
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¹ Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs. Marknadsvärdet är inkl. alla börser där instrumentet handlas.
² AUM står för Assets under Management. För DB X Trackers är AUM redovisat endast för de ETFer som är noterade i Norden.
För de ETFer som XACT Fonder AB har korsnoterat i Norge, dvs. alla Sektor‐ETFer samt XACT Norden 120, visas omsättningssiffrorna för vad som totalt har
omsatts i både Sverige och Norge.
OMX™, OMXS30™ och OMXS30™ INDEX är varumärken tillhörande NASDAQ OMX och används enligt licens från NASDAQ OMX .
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