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Ett tredje kvartal med global återhämtning efter Brexit
Det tredje kvartalet präglades av stigande börser världen över då re-
sultatet från Brexit-omröstningen ökade förväntningarna på mer sti-
mulanser från centralbankerna. Effekter från både fallande räntor och 
förväntningar på en mer expansiv finanspolitik bidrog till minskade 
risker för en svagare tillväxt. Konjunktursignaler från företag och hus-
håll gick ner något efter Brexit-omröstningen, men återhämtade sig 
under augusti och september. Drivet av fortsatta stimulanser från 
penning- och finanspolitiken tror vi på en gradvis återhämtning i den 
globala tillväxten efter svackan under inledningen av året. Det finns 
fortsatta risker i form av den politiska utvecklingen i USA, Europa och 
Mellanöstern. Samtidigt ser den ekonomiska utvecklingen ut att sta-
biliseras i tillväxtmarknadsländerna, där råvaruproducerande länder 
återhämtar sig efter inbromsningen i den kinesiska ekonomin under 
2015.

Stigande börser och fallande räntor gynnade fonderna
Avkastningen i de Bekväma Fondernas slutade på plus under det tred-
je kvartalet. Fonderna gynnades av stigande börskurser i aktiefonder-
na och krympande kreditmarginaler för de räntebärande fonderna. 
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad hade en särskilt stark utveckling på 
över 10 % till följd av starkare valutakurser för tillväxtmarknadslän-
derna. Avkastningen i räntefonderna var varierande. Länsförsäkringar 
Företagsobligation Norden gynnades av fallande räntor och krympan-
de kreditspreadar, medan Kort Ränta Företag hade en låg avkastning 
till följd av Riksbankens expansiva räntepolitik med minusränta. De 
absolutavkastande fondernas avkastning under tredje kvartalet låg 
under förväntan på grund av positioneringar inom räntor och valutor. 
Detta gäller i synnerhet Standars Life GARS vars avkasting låg strax 
under noll till följd av exponeringar mot en stigande dollar och fallande 
räntor. 

Ökad aktieexponering i fonderna med högre risk 
I början av det tredje kvartalet ökade vi aktieexponeringen i fonderna 
Stabil, Balans, Tillväxt och Potential eftersom riskerna för en svagare 
utveckling i världsekonomin minskat. Vi valde att öka innehaven i till-
växtmarknaderna som är mer attraktivt värderade efter flera år som 
präglats av låg avkastning. Vi minskade samtidigt exponeringen i rän-
tefonder till följd av en låg förväntad avkastning i dagens lågräntemil-
jö. Vi har en fortsatt hög andel absolutavkastande fonder i portföljer-
na som ett alternativ till både räntebärande fonder och aktiefonder då 
de investerar över flera tillgångsslag där avkastningen är mindre be-
roende av den underliggande marknadsutvecklingen för räntor och 
aktier. Vi har investerat i den nystartade absolutavkastande fonden 
Länsförsäkringar Mulitistrategi, som i sin strategi har samma förvän-
tade avkastning som aktieplaceringar, men till en betydlig lägre risk-
nivå till följd av investeringar i andra tillgångsslag och riskreduceran-
de positioneringar.

En fortsatt återhämtning i den globala tillväxten bör fortsätta 
gynna vinstutvecklingen i företagen och ge stöd åt aktiemarknaderna. 
Vi förväntar oss dock att avkastningen kommer att bli lägre än den 
historiska i både aktie- och räntefonder då vi befinner oss sent aktie-
marknadscykeln och med historisk låga räntenivåer. 

Gabriel Wetter
Förvaltare Bekväma Fonder

lansforsakringar.se

Materialet har tagits fram av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av det senaste faktabladet samt informationsbroschyren.
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Aktuell fördelning*

  Korta räntefonder 30 %
 Företagsobligationer 30 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %

  Korta räntefonder 20 %
 Företagsobligationer 20 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %
 Globala aktiefonder 16 %
 Svenska aktiefonder 4 %

  Korta räntefonder 15 %
 Företagsobligationer 15 %
  Absolutavkastande  

fonder 30 %
 Globala aktiefonder 32 %
 Svenska aktiefonder 8 %

  Absolutavkastande  
fonder 30 %

 Globala aktiefonder 56 %
 Svenska aktiefonder 14 %

 Globala aktiefonder 80 %
 Svenska aktiefonder 20 %

Bekväm Fond Defensiv
(Mycket låg risk)

Bekväm Fond Stabil  
(Låg risk)

Bekväm Fond Balans  
(Medelrisk)

Bekväm Fond Tillväxt  
(Hög risk)

Bekväm Fond Potential  
(Mycket hög risk)

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00 

lansforsakringar.se

* Per 2016-09-30 För aktuell fördelning se lansforsakringar.se

Utveckling per 30 september 2016, % (SEK)

Bekväm
Defensiv

Bekväm
Stabil

Bekväm
Balans

Bekväm
Tillväxt

Bekväm
Potential

2016 Q3 0,71 2,01 3,48 5,45 7,28

Sedan start –3,83 –4,68 –6,66 –5,91 –5,70

Startdatum och risk

Startdatum 2015-04-14

Risknivåer*

Lägre risk Högre risk

Bekväm Defensiv 1 2 3 4 5 6 7

Bekväm Stabil 1 2 3 4 5 6 7

Bekväm Balans 1 2 3 4 5 6 7

Bekväm Tillväxt 1 2 3 4 5 6 7

Bekväm Potential 1 2 3 4 5 6 7

* Per 2016-09-30 För aktuell risknivå se lansforsakringar.se

Risker förknippade med en investering i fonderna
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina 
fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information 
finns i fondernas faktablad och informationsbroschyrer på  
www.lansforsakringar.se.


