
Nordiska ETF-marknaden januari 2022

Mest omsatta ETF:er i Norden Omsättning, SEK Utgivare Marknadsandel

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) 6 450 764 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 42,01%

XACT BEAR 2 (ETF) 2 180 307 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 14,20%

XACT BULL 2 (ETF) 2 178 878 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 14,19%

XACT NORDEN (UCITS ETF) 1 067 044 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 6,95%

XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 1 025 685 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 6,68%

XACT BEAR (ETF) 454 041 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 2,96%

OMX HELSINKI 25 EXCH TR FUND 439 621 000 Seligson & Co 2,86%

XACT OMXC25 (UCITS ETF) 372 474 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 2,43%

XACT OBLIGATION (UCITS ETF) 362 289 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 2,36%

XACT SVERIGE (UCITS ETF) 319 697 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 2,08%

DNB OBX 198 137 000 DnB NOR 1,29%

XACT BULL (ETF) 174 025 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 1,13%

XACT SVENSKA SMABOLAG (UCITS ETF) 131 902 000 XACT (Handelsbanken Fonder) 0,86%

Omsättning, mest omsatta ETF:er 15 354 864 000 Topp 10 andel 96,72%

Land Omsättning  Marknadsandel

Sverige

XACT  
(Handelsbanken Fonder)

14 344 632 000 100,0%

Norge

DnB NOR 198 137 000 100,0%

Finland

Seligson & Co 439 621 000 100,0%

Danmark

XACT  
(Handelsbanken Fonder)

372 474 000 100,0%

Sverige 14 344 632 000 93,4%

Norge 198 137 000 1,3%

Finland 439 621 000 2,9%

Danmark 372 474 000 2,4%

Totalt Norden 15 354 864 000 100,0%

 
De 10 största ETF:erna i Norden (AUM) (mnkr)

1. XACT Norden (UCITS ETF) 15 054

2. XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 13 168

3. XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) 8 218

4. XACT Obligation (UCITS ETF) 3 566

5. XACT OMXC25 (UCITS ETF)    2 192

6. OMX Helsinki 25 EXCH TR FUND                      1 993

7. DNB OBX          1 992

8. XACT Sverige (UCITS ETF) 1 597

9. XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)                            1 084

10. XACT Bull 2 (ETF)                 939

Utgivare Omsättning, SEK Förvaltat kapital (AUM) Marknadsandel

XACT  
(Handelsbanken Fonder)

14 717 106 000 47 098 160 000 95,85%

Seligson & Co   439 621 000 1 992 585 000 2,86%

DnB NOR 198 137 000 1 992 123 000 1,29%

     
Valutakurser som har använts i statistiken är:    
CHFSEK  10.0586  EURSEK 10.4737  GBPSEK 12.5367  JPYSEK 0.080979  NOKSEK 1.0472  USDSEK 9.323  
 
Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden.   
   
Källa: Bloomberg      

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2022-01-03 – 2022-01-31  Antal handelsdagar: 20

Om risk  
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden  
kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På xact.se  
finner du fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling. 



Viktig information
- XACT börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. XACT börshandlande fonder förvaltas sedan 1 april 2020 av  
  Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn.

- 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.

- Total omsättning avser handelsplatserna Nasdaq Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo Börs.

- Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs.

- AUM står för Assets under Management.

- XACT ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder och kategorin Lång ränta i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Källor: Bloomberg, Nasdaq, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida.

Licensvillkor:
XACT Sverige (UCITS ETF)
Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av SIX Financial Information AB (“SIX”) och SIX lämnar inga, vare sig uttryckli-
ga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av SIX Sweden ESG Selection Index kan ge upphov till eller med avseende på vär-
det av vid viss tidpunkt. SIX skall i intet fall vara ansvarig för fel i SIX Sweden ESG Selection Index. SIX skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra 
eventuella fel i SIX Sweden ESG Selection Index. Alla rättigheter till varumärket SIX Sweden ESG Selection Index tillhör SIX och används enligt licens från SIX.

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)
Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Nasdaq, Inc. eller dess dotterbolag (”bolagen”). Bolagen lämnar inga, vare 
sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30ESG™ index kan ge upphov till eller med avseende på vär-
det av OMXS30ESG™ index vid viss tidpunkt. Bolagen skall i intet fall vara ansvariga för fel i OMXS30ESG™ index och skall inte heller vara skyldiga att meddela 
eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30ESG™ index. 

OMX™, OMXS30ESG™ och OMXS30ESG™ INDEX är varumärken tillhörande Nasdaq, Inc. och används enligt licens från Nasdaq, Inc.

XACT OMXC25 (UCITS ETF)
Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Nasdaq, Inc. eller dess dotterbolag (”bolagen”). Bolagen lämnar inga, vare 
sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMX Copenhagen 25 Index kan ge upphov till eller med avseende 
på värdet av indexet vid viss tidpunkt. Bolagen skall i intet fall vara ansvariga för fel i OMX Copenhagen 25 Index och skall inte heller vara skyldiga att meddela 
eller offentliggöra eventuella fel i indexet.

XACT Obligation (UCITS ETF), XACT Norden (UCITS ETF), XACT Nordic High Dividend Low Volatility (Högutdelande) (UCITS ETF)
Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Indexägaren”) är ej ansvarig för förlust eller skada till följd av svensk eller utländsk lagstiftning, svenska eller utländska  
myndigheters handlingar, krig, strömavbrott, telekommunikationsfel, brand, vattenskada, strejk, blockad, lockout, bojkott eller andra liknande omständigheter 
utanför Indexägarens kontroll. Förbehållet avseende strejker, blockad, lockout och bojkott gäller också om Indexägaren antar eller är föremål för sådana  
konfliktåtgärder. Indexägaren ansvarar inte under några omständigheter för förlust av data, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Indexägaren ger inga uttry-
ckliga eller underförstådda garantier beträffande de resultat som kan erhållas som en följd av användning av indexet eller angående värdet på indexet  
vid en viss tidpunkt. Indexägaren är inte i något fall ansvarig för fel eller brister i indexet och inte heller skyldig att meddela eller publicera fel i indexet.

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
Fonden är inte i något avseende sponsrad, garanterad, godkänd, emitterad, marknadsförd, såld eller understödd på något annat sätt av Solactive AG (Solactive) 
och Solactive lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av dess index, index varumärke eller 
indexnivå kan ge upphov till eller med avseende på värdet av vid viss tidpunkt. Indexet beräknas och publiceras av Solactive. Solactive gör sitt bästa för att se 
till att indexet beräknas korrekt. Oavsett skyldigheter gentemot fondens emittent har Solactive ingen skyldighet att påpeka fel i indexet till tredje part, inklusive 
men inte begränsat till investerare i fonden och/eller finansiella intermediärer i fonden. Varken offentliggörande av index eller licensering av index eller index 
varumärke för användning i samband med fonden utgör någon rekommendation från Solactive att investera kapital i fonden, ej heller utgör det inte på något sätt 
en försäkran eller åsikt från Solactive avseende eventuella investeringar i denna fond.

Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken.  
Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet  är inte oberoende investeringsanalys. 
Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investerings-
råd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och 
basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken.  Informationen 
grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan 
vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat 
sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i 
strid med bankens regler.

Blasieholmstorg 12, 106 70 Stockholm  
08-701 40 00 xact@handelsbanken.se

Om risk  
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden  
kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På xact.se  
finner du fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling. 


