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Svag start på börsåret
Det första kvartalet har präglats av kraftiga svängningar på värl-
dens börser. Året inleddes med ett börsfall och förnyad oro för 
den globala konjunkturen som följdes av en återhämtning på 
börserna efter förnyade stimulanser från världens centralbanker. 
Marknaden präglades även av stora svängningar på ränte- och 
valutamarknaderna. Räntorna sjönk och den amerikanska dollarn 
försvagades kraftigt efter den amerikanska centralbankens 
besked om att räntan kommer att höjas långsammare än man 
tidigare prognosticerat. 

Turbulent marknad påverkar fonderna
Utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna har bidragit till en 
svag utveckling för de Bekväma Fonderna under första kvartalet. 
Riksbankens expansiva räntepolitik med negativ ränta har inne-
burit en låg avkastningen för de korta räntefonderna. I fonden 
Företagsobligation Norden dämpades avkastningen till följd av 
vidgade kreditmarginaler för nordiska kreditobligationer inom 
energi- och finanssektorn. De absolutavkastande fonderna 
Standard Life GARS, Blackrock Dynamic och Global Strategisk 
Ränta har inte skapat avkastning i linje med målsättningen under 
det senaste kvartalet. Detta beror främst på fondernas expone-
ring mot aktie- och kreditmarknaderna samt en exponering 
mot stigande räntor och en starkare dollar. För aktiefonderna 
har globalfonderna klarat börsturbulensen bättre än de svenska 
och europeiska fonderna. SEB Hållbarhetsfond Global hade en 
avkastning strax under noll fram till slutet av mars, vilket klart 
överträffar världsindex. Avkastningen i Fidelity Global Focus 
blev något lägre under perioden som till stor del förklaras av 
den svagare amerikanska dollarn, då fonden har en stor andel 
amerikanska aktier i portföljen. Länsförsäkringar Japanfond 
har haft en svag utveckling som främst beror på förstärkningen 
av valutakursen som slår mot företagsvinsterna men även på 
grund av svagare inhemska konjunkturdata.

Bättre investeringsmöjligheter framöver
Vi har minskat ner aktievikten något i de bekväma fonderna under 
kvartalet då riskerna för en svagare utveckling för företagens 
vinster har ökat på grund av osäkerheten kring tillväxten i världs-
ekonomin. Vi avvaktar därmed ett bättre tillfälle att öka andelen 
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Startdatum 2015-04-14

Risknivåer*

STARTDATUM OCH RISK
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* Per 2016-03-15 För aktuell risknivå se lansforsakringar.se
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Bekväm 
Defensiv

Bekväm 
Stabil

Bekväm 
Balans

Bekväm 
Tillväxt

Bekväm 
Potential

2016 Q1 –1,61 –2,32 –3,57 –4,35 –5,54

Sedan start –4,40 –6,47 –9,40 –9,92 –11,95

UTVECKLING PER 31 MARS 2016, % (SEK)

aktier igen. Vi har en övervikt av svenska och europeiska aktie-
fonder som vi tror har potential att utvecklas väl i dagens miljö 
med låga räntor som ger stöd åt privatkonsumtion och fortsatt 
behov av inhemska investeringar. 

Vi väljer att ha en fortsatt hög andel absolutavkastande fonder 
som med sina flexibla investeringsstrategier är mindre beroende 
av riktningen på marknaderna. Dessa fonder blir nu ett alternativ 
till räntefonder som har en låg förväntad avkastning i dagens 
lågräntemiljö. Vi förväntar oss en viss stabilisering på de finan-
siella marknaderna efter de stora svängningarna i början av året 
vilket bör skapa en miljö som är gynnsam för aktivt förvaltade 
fonder.

Gabriel Wetter 
Förvaltare Bekväma Fonder
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Bekväm Fond Defensiv
(Mycket låg risk)

Bekväm Fond Tillväxt  
(Hög risk)

Bekväm Fond Stabil  
(Låg risk)

Bekväm Fond Potential  
(Mycket hög risk)

Bekväm Fond Balans  
(Medelrisk)
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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.

Lägre risk Högre risk

1 2 43 65 7

Aktuell fördelning*

* Per 2016-03-15 För aktuell fördelning se lansforsakringar.se

Risker förknippade med en investering i fonderna
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina fond-
andelar 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.


