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Sverige – stark statistik  
bekräftar tidigare optimism
Svensk arbetsmarknad är mycket stark och 
såväl sysselsättningen som arbetskraften 
fortsätter att utvecklas i god takt. Företagens 
anställningsplaner indikerar en fortsatt stark 
efterfråga och det är fortfarande främst 
byggföretagen som uppger problem med att 
hitta arbetskraft. 

Under mars har vi fått lite ny information 
om kommande statsbudget. Regeringen signa-
lerar en kommande flygskatt, minskad arbets-
givaravgift för vissa anställningar och en för-
ändring av den statliga inkomstskatten som 
kommer innebära att fler personer blir skatte-
pliktiga.

Svagare inflation än väntat
Inflationen i mars var markant svagare än vad 
Riksbanken och marknaden väntat sig. Den 
underliggande inflationen landade på endast 
1,0 procent. Trots den mycket starka kon-
junkturen fortsätter inflationen alltså att vara 
osedvanligt svag. Tittar man lite närmare på 
siffrorna så var det främst importerad infla-

tion som inte längre bidrar med något infla-
tionstryck. Jämfört med för ett år sedan har 
priserna på importerade varor och tjänster 
till och med sjunkit. Kommande tid väntas 
 importprisernas utveckling fortsätta att 
tynga inflationen vilket ökar vikten av att få 
upp ett inhemskt kostnadstryck. Nedgången  
i inflationen var i övrigt ganska bred vilket går 
emot Riksbankens förhoppning att de kraftiga 
stimulanserna tillsammans med stigande infla-
tionsförväntningar ska resultera i stigande 
inflation.

Riksbanken kan behöva skjuta  
på kommande höjningar
Vi tror ändå att Riksbanken är fortsatt nöjd 
med dagens nivå på stimulanser och att den 
starka konjunkturen gör att de avslutar stöd-
köpen enligt plan. Men framöver kan Riksbanken 
ändå komma att behöva revidera sin ränte-
prognos. Löneavtalet var en stor besvikelse 
för Riksbanken och tillsammans med dagens 
siffror ser vi trots allt en hög risk att man 
måste skjuta något på kommande höjningar.

Konjunktur och marknad

Eurozonen – företagen blir  
fortfarande mer optimistiska  
Förtroendet hos företagen har fortsatt att 
stärkas under mars, hushållen blev däremot 
ytterligare något mer avvaktande. Historiskt 
sett har företagens förtroende varit en bättre 
ledande indikator för tillväxten, vilket gör att 
vi behåller vyn om en fortsatt starkare kon-
junktur. Eurozonens långsiktiga tillväxttakt 
bedöms dock till bara drygt en procent. Varken 
penningpolitik eller konjunkturell finanspolitik 
kan på lång sikt förändra tillväxttakten i en 
ekonomi, det bestäms av hur tillväxten av 
 arbetskraften, kapitalstocken och av den 
 tekniska utvecklingen. För att åstadkomma 
en förändring av eurozonens lånsiktiga till-
växttakt krävs strukturella reformer, vilket i 
sin tur kräver ett starkt politiskt ledarskap.

Inför det kommande franska valet verkar 
Emmanuel Macron alltmer dominera opinions-
läget. Det minskar sannolikheten för att 
EU-kritiska Marine Le Pen kommer vinna och 
därmed driva frågan om en fransk folkomröst-
ning kring EU-medlemskapet.

Bakslag för  
svensk inflation 

Prenumerera på 
Nyhetsbrevet Sparutsikter 
via e-post. Läs mer på 
lansforsakringar.se/
sparutsikter

Utveckling mars

Räntor Valutor Aktier

Svensk lång 0,60 % 
10-årig statsobligation
Under månaden –1 punkter
Hittills i år +6 punkter

Svensk kort –0,64 % 
90 dgr statsskuldväxel
Under månaden –1 punkter
Hittills i år –18 punkter

USD/SEK 8,93 –11öre
Hittills i år +50 öre
EUR/SEK 9,55 +1 öre
Hittills i år +40 öre
100 JPY/SEK 8,01 +7 öre
Hittills i år +100 öre
EUR/USD 1,07 +2 öre
Hittills i år –2 öre
GBP/SEK 11,13 –8 öre
Hittills i år –135 öre

Stockholm –0,2 %
OMXS, Hittills i år +11,4 %

London –0,8%
FTSE, Hittills i år +17,3%

New York –2,1 %
Dow Jones, 
Hittills i år +18,6 %

Nasdaq +0,1 %
Nastaq, Hittills i år +18,1 %

Tokyo –2,6%
Topix, Hittills i år -2,2 % 
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I Storbritannien är första steget i Brexit- 
processen påbörjad.  Den 29 mars åberopade 
den brittiska regeringen och Theresa May 
 artikel 50. Nästa steg är förhandlingar med 
EU under två år och resultatet ska det brittiska 
parlamentet sedan rösta om. 

ECB ser minskade risker men ändrar  
inte inriktning på penningpolitiken
Europeiska centralbanken, ECB, lämnade precis 
som väntat penningpolitiken oförändrad vid 
mötet i mars. Tillväxten i eurozonen har varit 
förvånansvärt stabil på senare tid och arbets-
lösheten faller även om den fortfarande är hög. 
Inflationen har visserligen stigit på senare tid 
men främst av tillfälliga orsaker som stigande 
energi- och livsmedelspriser. Vi räknar med 
att ECB kommer att behålla sina stimulanser 
under en lång tid och det är för tidigt att börja 
diskutera åtstramning.

ECB publicerade även nya makroekonomiska 
prognoser för eurozonen för 2017-2019. De 
reviderar marginellt upp både sin inflations- 
och tillväxtprognos för eurozonen, men väntas 
ändå fortsätta sina tillgångsköp i tidigare 
 annonserad takt. ECB säger att osäkerheten 
minskat men att risken för en svagare kon-
junkturutveckling fortfarande finns kvar.

USA – risk för svagt första kvartal men 
konjunkturen verkar robust
Data under mars tyder generellt sett på en 
fortsatt stark konjunktur även om risken för 
en svag BNP siffra under första kvartalet har 
ökat. Det är främst en svag handelsbalans som 
tillfälligt väntas dra ned tillväxten. Sett till den 
bredare konjunkturbedömningen som bland 
annat innefattar förtroendebarometrar och 
arbetsmarknad ser vi dock att utvecklingen 
är fortsatt stark. Inflationen var under mars 
marginellt högre än väntat men den under-
liggande inflationstrenden är stabil.

Osäkerheten kring inriktningen på den 
amerikanska finanspolitiken är fortsatt hög. 
Under mars tillkännagavs bland annat för-
svarssatsningar som ska finansieras med 
neddragningar av andra myndigheters verk-
samhet. Det är dock fortfarande oklart hur 
förhandlingarna inom republikanska partiet 

kommer att landa inför vårens budget. Even-
tuella investeringar i infrastruktur och skatte-
sänkningar väntas bidra positivt till tillväxten 
kommande år medan ökade handelshinder 
och mer migrationsbegränsade åtgärder 
 bidrar negativt. 

Fed höjer räntan -besked enligt förväntan 
Precis som väntat meddelade Fed, den ame-
rikanska centralbanken, på mötet i mars att 
de återigen höjer räntan. Det är den tredje 
höjningen sedan krisen och styrräntan sätts 
nu till intervallet 0,75 -1 procent. Fed hade 
tydligt flaggat för den här höjningen som där-
med var mycket väntad på marknaden. Fed 
gjorde bara små förändringar i sina prognoser 
över utvecklingen av den amerikanska ekono-
min och de signalerar fortsatt att ytterligare 
två höjningar är att vänta i år och tre höjningar 
nästa år.

Japan – på östfronten intet nytt
Ekonomisk data för mars har kommit in margi-
nellt sämre än förväntat, det gäller främst 
 industri- och tjänsteproduktionen. BNP växte 
under första kvartalet med 1,2 procent i upp-
räknad årstakt jämfört med det fjärde kvartalet 
2016. Japans ekonomi växer därmed i ungefär 
samma takt som tidigare. Vi ser fortfarande 
få skäl att förvänta oss en annan utveckling 
under 2017. I likhet med många andra utveck-
lade ekonomier har förtroendet inom tillverk-
ningsindustrin stärkts under de senaste må-
naderna, en utveckling som fortsatte i mars. 
För tjänstesektorn är dock utvecklingen mer 
oroande där förtroendet sjunkit under början 
av året. Inflationssiffrorna för februari var 
marginellt högre än väntat men trenden för 
den underliggande inflationen är fortfarande 
mycket svag och det är oroande att yenen 
stärkts sedan årsskiftet.

Centralbanken fortsätter med sin pen-
ningpolitiska strategi som innebär att man 
håller statsräntan upp till tio års löptid kring 
noll. Det motiveras med en fortsatt mycket 
svag inflationsutveckling. 

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se

Strukturerade placeringar

Aktuella strukturerade placeringar 
hos Länsförsäkringar. 

Läs mer på lansforsakringar.se/
kapitalskydd.

Placeringsförslag fonder

Ta del av våra spar- och placerings-
fonder för fondsparande. 

Läs mer på lansforsakringar.se/
placeringsforslag.

Bekväma fonder

När du väljer våra Bekväma Fonder 
behöver du bara välja två saker - 
vilken tidshorisont du vill ha för ditt 
sparande och vilken risk du vill ta - 
sedan sköter våra förvaltare resten.

Våra bankräntor 2017-04-13 (%)

Privat Ränta

Sparkonto 0,00

Privatkonto 0,00

Aktielikvidkonto 0,00

Fasträntekonto 3 mån 0,25

Fasträntekonto 6 mån 0,35

Fasträntekonto 1 år 0,25

Fasträntekonto 2 år 0,35

Fasträntekonto 5 år 0,95

Företag Ränta

Placeringskonto företag 0,00

Rörelsekonto Lantbruk 0,00

Planceringskonto Lantbruk 0,00

Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

1,00

Våra boräntor 2017-04-13 (%)

Bindningstid Ränta

Rörlig ränta 2,03

1 år 2,04

2 år 2,06

3 år 2,05

4 år 2,33

5 år 2,45

7 år 2,98

10 år 3,40
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Aktier
New York-börserna inledde månaden med att nå nya 
rekordnivåer, men påverkades i slutet av månaden av 
Trumps misslyckande med att få igenom en ny sjuk-
vårdsreform. Dock repade sig marknaderna relativt 
snabbt, vilket tyder på underliggande styrka. Europeis-
ka aktier utvecklades däremot något bättre under 
månaden efter att bland annat det högerpopulistiska 
partiet PPV inte skördade så stora framgångar som 
väntades i det nederländska valet samtidigt som det 
kommit in lite piggare makroekonomisk statistik i Eu-
ropa. Tillväxtmarknader gick relativt starkt under an-
dra halvan av mars. Den amerikanska centralbanken 
höjde räntan men infriade inte riktigt marknadens för-
väntningar om framtida höjningar, vilket fick dollarn på 
fall, något som brukar vara gynnsamt för många till-
växtmarknader. På Stockholmsbörsen nåddes vi av 
nyheten om att den tidigare börsraketen Fingerprint 
vinstvarnade och slopade utdelningen, vilket fick ak-
tien att falla kraftigt. Fingerprint är ett gott exempel 
på hur viktigt det kan vara att sprida sina risker med 
en väldiversifierad portfölj. På global basis ser vi att 
bolagens vinster, inflationen och räntorna ska stiga 
framöver. Samtidigt har vi en ganska hög börsvärde-
ring som kan sätta käppar i hjulet för börsutveckling-
en. Vinsterna är den viktigaste faktorn i den uppåtgå-
ende fas av aktiecykeln som vi just nu befinner oss i. 
De flesta vinstindikatorer tyder på en fortsatt förbätt-
ring av vinstutvecklingen, vilket talar för en fortsatt 
börsuppgång om än i en långsammare takt än tidigare. 
Världens ekonomier befinner sig för ovanlighetens 
skull i en samtidig uppgångsfas. USA tuffar på och lä-
get i Europa förbättras. Flera tillväxtmarknader är i en 
återhämtningsfas och bidrar positivt till vinsttillväxten.

Svenska korta räntor
I april får vi sannolikt besked om vad Riks-
banken väljer att göra med sitt stödköpsprogram 
som löper ut i juni. Vi förväntar oss att Riksbanken 
avslutar stödköpsprogrammet när det löper ut, 
men att de fortsätter återinvestera kuponger och 
förfall. När stödköpsprogrammet väl avslutats 
kommer sannolikt räntor med längre löptider att 
påverkas i större utsträckning eftersom dessa ut-
gör en större andel av köpen. Sannolikt kommer vi 
först se stigande korträntor mot slutet av 2017, när 
Riksbanken börjar närma sig en första räntehöj-
ning. ECB fortsätter med sina penningpolitiska 
program enligt plan, vilka för närvarande löper un-
der hela 2017. Däremot har marknadens förvänt-
ningar ökat sannolikheten för att ECB kommer höja 
inlåningsräntorna i december. Däremot är den un-
derliggande inflationen i eurozonen fortsatt be-
kymmersamt låg varför vi tror att både ECB:s styr-
ränta och inlåningsränta kommer förbli oförändrad 
och att de kommer att fortsätta med sina stödköp 
under en längre tid. Det gör att europeiska 
korträntor sannolikt kommer att befinna sig på 
fortsatt extremt låga nivåer. Fed har än så länge en 
fortsatt försiktig inställning till effekterna av en 
mer expansiv finanspolitik. I mars beslutade Fed 
som väntat att höja styrräntan. Marknaden hade 
dock väntat sig lite starkare signaler om fler fram-
tida höjningar, vilket ledde till att amerikanska rän-
tor föll efter beskedet. Vi förväntar oss också totalt 
tre höjningar i år och ytterligare fyra under 2018, 
vilket innebär att amerikanska korträntor kommer 
stiga. 

Svenska långa räntor
Globala långräntor har i stort sett handlats 
inom ett och samma intervall sedan årsskiftet. 
Amerikanska långräntor steg i början av månaden 
mot bakgrund av stark sysselsättningsstatistik och 
tydliga förväntningar om att Fed skulle höja räntan 
i mars som de även gjorde. Dock föll de tillbaka nå-
got efter att Fed inte riktigit levde upp till markna-
dens förväntningar om synen på framtida höjningar 
och en viss oro för framtida reformer efter Trumps 
misslyckande med att få igenom hälsovårdsrefor-
men Tyska räntor har däremot stigit något bland 
annat på grund av minskad politisk oro efter det 
nederländska valet. Även spekulationer om att ECB 
kan höja sin inlåningsränta tidigare än väntat har 
drivit upp räntorna. Givet vår syn på penningpoliti-
ken i kombination med en stark konjunktur kom-
mer vi att se stigande långräntor globalt där ameri-
kanska räntor leder uppgången. Det som agerar 
motvikt till den globala ränteuppgången är framfö-
rallt den penningpolitik som ECB för i kombination 
med de politiska osäkerheterna inom eurozonen 
och EU.

Svenska räntor har följt den internationella ut-
vecklingen och räntan på den svenska tioåriga 
statsobligationen noteras kring 0,60 procent vilket 
är en uppgång med 8 punkter sedan förra månad-
en. Svenska långräntor är utifrån ett värderings-
perspektiv fortsatt dyra och värderingar pekar tyd-
ligt mot högre räntor. Givet att våra prognoser 
kring centralbankerna generellt pekar mot en nå-
got stramare penningpolitik kommer den kraft som 
tryckt ner räntor långt under värderingen att suc-
cessivt försvinna, vilket kommer att resultera i ett 
stigande ränteläge. Utvecklingen kommer dock ske 
gradvis. 

Valuta
Svenska kronan har i stort sett varit oförändrad mot 
euron under mars. På kort sikt tror vi att Riksbanken 
expansiva penningpolitik med minusränta och fort-
satta stödköp av statsobligationer kommer bidra till 
att behålla kronkursen på relativt svaga nivåer mot 
euron. I februari förlängde Riksbanken mandatet att 
intervenera på valutamarknaden, det vill säga påverka 
värdet av växelkursen genom att köpa eller sälja den 
lokala valutan. Sammantaget torde det bidra till att 
kronan kommer handlas kring dagens nivåerden när-
maste tiden. På längre sikt tror vi däremot att kronan 
gradvis kommer att stärkas mot euron till följd av att 
Riksbanken inte längre väntas göra penningpolitiken 
mer expansiv tillsammans med en fortsatt stark eko-
nomisk utveckling i Sverige. Den amerikanska dollarn 
har försvagats mot både den svenska kronan och mot 
en rad världsvalutor under mars. Orsaken till dollar-
försvagningen beror bland annat på en ökad osäker-
het kring Trumps politik. Därtill försvagades dollarn 
efter den amerikanska centralbankensräntehöjning i 
mitten av mars, eftersom marknaden hade förväntat 
sig tydligare signaler om fler höjningar, men Feds bild 

var i stort sett oförändrad. Samtidigt har marknadens 
förväntningar ökat på att den europeiska centralban-
ken ska trappa ned på stimulanserna senare under 
året. På kort sikt tror vi att en robust tillväxt i USA 
och skillnader i penningpolitik mellan USA och Europa 
verkar för att dollarn kommer att fortsätta vara kvar 
på den relativt höga nivån mot den svenska kronan. 

Bostad
Under många år har bolåntagare gynnats av 
sänkta bolåneräntor och det har blivit en tyd-
lig trend att allt fler väljer den kortaste bind-
ningstiden, på tremånader, på sina bolån. Det 
har visat sig vara en bra strategi under en 
längre period än många trodde, men hur 
kommer det att bli framöver? 

Ingen vet med säkerhet hur räntorna kom-
mer att utvecklas, men vi tror inte att bolåne-
räntorna sänks mer denna gång utan att vi 
ska förbereda oss på stegvisa höjningar med 
början på de längre bindningstiderna. Även 
om räntorna ligger på en fortsatt låg nivå un-
der en tid framöver kan det vara klokt att se 
över sin tidigare strategi.

För bolåntagare som önskar en större 
trygghet och vill få bra kontroll över framtida 
ränteutgifter kan det vara klokt att dela upp 
lånet i tre delar och binda på olika bindnings-
tider. Exempelvis tremånaders, tre år och fem 
år, under förutsättning att man tänker bo kvar 
under den längsta bindningstiden, annars kan 
man behöva lösa lånet vilket medför extra-
kostander.    
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Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du 
sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet.

Aktiva placeringsförslag fonder

  Länsförsäkringar Kort 
Ränta Företag 30 %

  Länsförsäkringar Global 
Strategisk ränta 20 %

  PIMCO Global Invest-
ment 10 %

  Länsförsäkringar Företags-
obligation Norden 20 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 20 %

  Länsförsäkringar Kort 
Ränta Företag 20 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 25 %

  Länsförsäkringar Global 
Strategisk ränta 20 %

  Länsförsäkringar Företags-
obligation Norden 15 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 20 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 30 %

  Länsförsäkringar Företags-
obligation Norden 30 %

   Länsförsäkringar Global 
Hållbar 20 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 10 %

  Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 10 %

   Länsförsäkringar Multi-
strategi 30 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 30 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 10 %

  Länsförsäkringar Global 
Aktiv 10 %

    Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 20 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 5 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 40 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 15 %

   Länsförsäkringar Global 
Aktiv 15 %

  Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 25 %

Aktiv Defensiv
(Mycket låg risk)

Aktiv Stabil  
(Låg risk)

Aktiv Balans  
(Medelrisk)

Aktiv Tillväxt  
(Hög risk)

Aktiv Potential  
(Mycket hög risk)

Vilken fond ska jag välja?
Är du den bekväma fondspararen så behöver du inte vara aktiv själv. Vad du behöver göra är att fundera ut hur din tidshorisont ska se ut 
och vilken risknivå du vill ha. När du gjort detta så kan du ta hjälp av matrisen nedan, så har du svaret på frågan om just ditt fondval. 

Risk
Sparhorisont

0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år

Låg Kontosparande Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Defensiv

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Balans

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Balans

Medel Kontosparande Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Balans

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Tillväxt

Hög
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Balans
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Tillväxt
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Potential

Spar- och 
placeringsförslag    1 mån Hittills  

  i år
Aktiv Defensiv –0,1 0,3
Aktiv Stabil –0,1 0,9
Aktiv Balans 0,5 2,5
Aktiv Tillväxt 1,1 3,9
Aktiv Potential 1,9 6,0

Spar- och 
placeringsförslag

Utveckling Aktiva placerings-
förslag  2017-04-11 (%)

Risknivåer

Lägre risk Högre risk

1 2 3 4 5 6 7
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Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder

Bekväma fonder

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Defensiv 100 %

  Korta räntefonder 30 %
 Företagsobligationer 30 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Stabil 70 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 20 %

  Aktieobligation Sverige   
(strukturerad placering) 
10 %

  Korta räntefonder 20 %
 Företagsobligationer 20 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %
 Globala aktiefonder 16 %
 Svenska aktiefonder 4 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Balans 70 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 20 %

  Aktieobligation Sverige  
(strukturerad placering) 
10 %

  Korta räntefonder 15 %
 Företagsobligationer 15 %
  Absolutavkastande  

fonder 30 %
 Globala aktiefonder 32 %
 Svenska aktiefonder 8 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Tillväxt 70 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 20 %

  Aktieobligation Sverige  
(strukturerad placering) 
10 %

  Absolutavkastande  
fonder 30 %

 Globala aktiefonder 56 %
 Svenska aktiefonder 14 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Potential 80 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 10 %

  Aktieobligation Sverige  
(strukturerad placering) 
10 %

 Globala aktiefonder 80 %
 Svenska aktiefonder 20 %

Defensiv

Bekväm Fond Defensiv
(Mycket låg risk)

Stabil  

Bekväm Fond Stabil  
(Låg risk)

Balans  

Bekväm Fond Balans  
(Medelrisk)

Tillväxt  

Bekväm Fond Tillväxt  
(Hög risk)

Potential  

Bekväm Fond Potential  
(Mycket hög risk)

Spar- och 
placeringsförslag
Spar- och 
placeringsförslag

Utveckling Bekväma Fonder  
2017-04-11 (%)

   1 mån Hittills  
  i år

Bekväm Fond Defensiv –0,2 0,2
Bekväm Fond Stabil 0,0 1,2
Bekväm Fond Balans 0,5 2,7
Bekväm Fond Tillväxt 0,8 4,2
Bekväm Fond Potential 1,2 5,7

Spar- och 
placeringsförslag
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4Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde.  
Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se.

Ansvarig utgivare: Anna Öster, anna.oster@lansforsakringar.se  Redaktör: Louise Fredholm Allansson, louise.fredholmallansson@lansforsakringar.se
Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av Länsförsäkringars finansiella nyhetsbrev Sparutsikter  

genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter

Länsförsäkringars fondutbud 2017-04-13

Länsförsäkringars fonder Externa fonder

Fondnamn

Morning-
stars 

rating
Andel-

kurs

Avkastning, %

Fondnamn

Morn-
ingstars 

rating
Andel-

kurs

Avkastning, %

1 månad I år 3 år 5 år 1 månad I år 3 år 5 år

Länsförsäkringar Asienfond *** 136,30 4,1 13,3 53,5 58,0 Alfred Berg Ryssland **** 454,48 3,7 -3,4 44,3 13,4

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 98,34 0,6 2,7 - - BlackRock Emerging Europe **** 941,68 3,3 2,5 29,4 16,1

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 96,74 -0,1 0,2 - - BlackRock European *** 1072,39 2,5 5,6 21,6 66,2

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 105,23 1,1 5,7 - - BlackRock Latin America *** 564,78 3,4 12,5 18,6 -1,7

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 98,09 0,0 1,2 - - BlackRock World Mining ** 304,93 4,0 7,3 1,3 -30,3

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 102,15 0,8 4,2 - - BlueBay Emerging Market Select Bond 1141,01 1,5 4,0 -6,9 -3,7

Länsförsäkringar Europa Aktiv **** 434,38 2,4 5,3 35,3 84,0 BlueBay Investment Grade Bond 1570,33 1,0 1,0 4,3 21,9

Länsförsäkringar Europa Indexnära *** 181,03 2,3 6,4 31,9 80,0 BNP Paribas Equity World Aqua **** 1710,93 2,9 7,6 64,8 -

Länsförsäkringar Fastighetsfond 3196,34 3,3 1,6 71,6 159,2 Deutsche Invest Global Infrastructure *** 2504,12 1,7 7,4 49,3 122,9

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden *** 106,14 0,0 1,2 4,5 - Didner & Gerge Aktiefond ***** 1421,73 5,4 6,9 50,8 75,8

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 409,24 2,3 7,0 54,6 97,2 DNB Renewable Energy *** 2668,52 0,1 5,2 44,2 122,3

Länsförsäkringar Global Hållbar *** 39,31 0,4 3,9 41,7 79,3 East Capital Rysslandsfonden ** 1026,05 -1,4 1,4 22,7 73,6

Länsförsäkringar Global Indexnära ***** 182,43 0,5 5,2 62,6 - East Capital Östeuropafonden *** 1174,30 3,7 -4,2 23,5 -11,3

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 72,68 -0,2 0,8 -0,2 0,6 Enter Return A ** 37,04 2,8 1,1 21,4 4,5

Länsförsäkringar Japanfond *** 103,99 -0,1 5,5 77,1 87,2 Fidelity America Fund **** 90,41 -0,3 1,1 82,8 148,2

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag ** 101,95 0,0 0,1 0,9 - Fidelity Asian Special Situations ***** 388,29 4,5 13,7 68,8 86,7

Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,59 0,0 -0,1 0,2 2,9 Fidelity China Focus Fund ***** 534,80 3,1 12,5 88,5 97,6

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 161,63 0,9 0,4 7,6 12,9 Fidelity EMEA Fund **** 120,13 3,2 5,1 32,3 42,0

Länsförsäkringar Multistrategi 100,07 -1,4 -2,0 - - Fidelity European Dynamic Growth **** 492,05 6,1 9,3 51,8 104,3

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 185,49 1,2 3,2 28,7 49,5 Fidelity Global Focus Fund **** 530,46 1,6 7,3 64,6 101,9

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 188,12 1,2 3,2 29,1 52,7 Fidelity India Focus Fund *** 382,78 5,5 17,4 93,3 106,2

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 205,30 1,5 4,2 38,7 71,2 GAM Star China Equity *** 215,96 5,3 17,0 46,6 87,9

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 228,53 1,9 5,3 48,3 87,8 JPM Africa Equity *** 81,47 2,2 3,6 1,6 18,4

Länsförsäkringar Pension 2030 2 ***** 228,11 1,9 5,9 50,1 90,0 JPM Emerging Market Small Cap **** 124,01 4,7 12,2 72,0 81,5

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 120,58 1,9 6,2 50,4 90,5 JPM Europe Small Cap *** 266,61 4,2 10,3 51,4 148,4

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 120,56 1,9 6,4 50,8 91,1 JPM Global Healthcare **** 2475,82 0,4 8,5 59,0 177,6

Länsförsäkringar Pension 2045 2 **** 143,02 1,9 6,5 50,3 90,7 Lannebo Mixfond **** 22,29 1,1 3,3 34,7 62,6

Länsförsäkringar Pension 2050 2 122,13 1,9 6,3 - - Lannebo Småbolag **** 87,44 3,0 7,0 76,4 167,0

Länsförsäkringar Pension 2055 2 121,09 1,8 6,2 - - Lannebo Sverige **** 34,23 0,5 6,4 47,7 114,9

Länsförsäkringar Pension 2060 2 119,81 1,8 5,9 - - Lynx Dynamic 1 114,22 -4,5 -3,7 15,2 14,6

Länsförsäkringar Småbolag Sverige ** 711,56 3,2 4,9 69,3 146,0 Macquarie Asia New Stars *** 208,11 4,1 10,7 46,3 88,4

Länsförsäkringar Sverige Aktiv **** 1429,92 2,0 7,1 52,2 100,5 Neuberger Berman High Yield Bond 132,82 1,3 1,8 4,7 27,8

Länsförsäkringar Sverige Indexnära ** 286,51 1,6 7,5 37,3 91,0 Norron Target R 131,88 -0,1 0,7 9,0 29,0
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 309,85 2,1 10,2 33,5 24,9 Parvest Global Environment **** 1775,91 0,6 4,2 49,1 95,0

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 128,31 3,6 11,5 - - PIMCO Global Investment Grade 11,43 2,1 2,1 11,2 -

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 354,92 1,5 4,6 22,4 46,9 SEB Asset Selection 174,97 -2,1 -1,8 19,4 24,6

Länsförsäkringar USA Aktiv **** 327,45 -0,3 5,3 77,9 132,7 SEB Hållbarhetsfond Global **** 15,88 0,7 3,5 53,7 98,5

Länsförsäkringar USA Indexnära **** 303,70 -0,3 4,5 83,4 139,1 SEB Nordenfond *** 26,88 2,4 5,7 47,1 106,3

Skagen Kon-Tiki *** 861,71 4,0 11,9 28,5 39,5

Standard Life GARS 123,52 0,7 0,0 3,0 11,8

Öhman Realräntefond A *** 119,42 0,2 -0,5 12,0 10,2

Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos Länsförsäkringar via direktsparande,  
IPS och fondförsäkring om inget annat anges.
1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar  
2)  Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS),   

investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande.  
Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring.
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