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Konjunktur och marknad
Sverige – konjunkturen fortsätter att förbättras
De ledande konjunkturindikatorerna tyder på
en fortsatt stark konjunktur i Sverige. Tillverk
ningssektorn har förbättrats markant de se
naste månaderna och är nu tillsammans med
byggsektorn de starkaste branscherna. Läget
inom den privata tjänstenäringen är också
fortsatt positiv, men detaljhandeln är något
mer dämpad för tillfället, även om de har en
mer optimistisk syn på försäljningen framöver.
Svenska hushåll är däremot fortsatt optimistiska
och det gäller framförallt synen på den egna
ekonomin. Hushållens sparande är fortfarande
ovanligt högt och det är rimligt att sparkvoten
sjunker i takt med att konjunkturen fortsätter
att förbättras. Det gör att vi ser fortsatt goda
förutsättningar för privatkonsumtionen. Under
de senaste åren har bostadsinvesteringarna
ökat i rask takt, men utvecklingen kommer
sannolikt att dämpas de kommande åren på
grund av kapacitetsbrister som att byggföre
tagen har svårt att finna arbetskraft och till
gänglig mark att bygga på.
Svensk arbetsmarknad är fortsatt stark
och såväl sysselsättningen som arbetskraften
fortsätter att utvecklas i god takt. Arbetslös

heten steg dock från 6,8 till 6,9 procent i decem
ber och har totalt fallit med 0,3 procentenheter
under 2016. Företagens anställningsplaner indi
kerar en fortsatt stark efterfråga, men före
tagen har allt svårare att rekrytera personal
med den kompetens som de efterfrågar, vilket
sannolikt kommer bidra till att sysselsättningen
utvecklas i en långsammare takt framöver.
Inflationen utvecklades något bättre än
väntat vid slutet av året. KPIF noterade den
högsta nivån sedan december 2010 och nosade
nästan på Riksbankens inflationsmål om 2 pro
cent. Uppgången var framförallt driven utav
energipriser och högre grönsakspriser tack
vare snö och kyla i södra Europa samt tidigare
kronförsvagning. Dessa effekter väntas så
småningom klinga av. Den underliggande infla
tionen rensat för ränte- och energipriseffek
ter är fortsatt låg, även om den har förbättrats
något efter höstens kraftiga fall.
Vid det penningpolitiska mötet i december
beslutade Riksbanken att utöka tillgångsköpen
under första halvåret 2017. Efter mötet har
inflationen överraskat på uppsidan. Vid mötet
i december rådde en stor oenighet inom
direktionen, där två ledamöter ville avsluta

stödköpen med hänvisning till det ekonomiska
läget och en ledamot ville utöka stödköpen i
mindre omfattning. Sammantaget är vår tolk
ning av det hela att Riksbanken nu är färdiga
med att göra penningpolitiken mer expansiv
och att nästa åtgärd blir en räntehöjning.
Dock tror vi att det först sker i början av
2018, men att de redan vid mötet i februari
kommer att justera upp räntebanan. Kron
utvecklingen är dock fortsatt väldigt viktigt
för Riksbanken och en alltför snabb stärkning
skulle kunna hämma inflationsutvecklingen.
I ett scenario med en kraftigt stärkt krona
skulle det exempelvis kunna öppna upp för
valutainterventioner eller att de skjuter på en
höjning längre fram i tiden, men det utgör
inte vårt huvudscenario.
Eurozonen – står inför skiljelinje
Trots den politiska osäkerheten eurozonen
står inför har förtroendeindikatorer för både
hushåll och företag stärkts påtagligt den
senaste tiden och antyder en relativt stark
avslutning av 2016 och inledning på 2017. BNP
för fjärde kvartalet bekräftade den förbättrade
Fortsättning sid 2 → →

Utveckling januari
Räntor

Valutor

Aktier

Svensk lång 0,73 %
10-årig statsobligation
Under månaden +19 punkter
Under 2016 -45 punkter

USD/SEK 8,74 –35 öre
Under 2016 +66 öre
EUR/SEK 9,45 –14 öre
Under 2016 +43 öre
100 JPY/SEK 7,76 –3 öre
Under 2016 +78 öre
EUR/USD 1,07 +2 öre
Under 2016 –3 öre
GBP/SEK 10,98 –24 öre
Under 2016 –126 öre

Stockholm +1,3 %
OMXS, Under 2016 +5,8 %

↑

Nasdaq +4,3 %
Nastaq, Under 2016 +7,5 %

↑

London –0,6 %
FTSE, Under 2016 +14,4 %

↑

Tokyo +0,2 %
Topix, Under 2016 –1,9 %

↑

New York +0,5 %
Dow Jones,
Under 2016 +13,4 %

↑

Svensk kort -0,74 %
90 dgr statsskuldväxel
Under månaden –4 punkter
Under 2016 -24 punkter

Källa: Macrobond
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utvecklingen under slutet av året och växte
enligt preliminära siffror med 1,8 procent, jäm
fört med fjärde kvartalet 2015. Utvecklingen
för helåret slutade på 1,7 procent, vilket var
i linje med våra förväntningar. Arbetsmarkna
den har fortsatt att förbättras i de flesta re
gioner och arbetslösheten var vid årets slut
9,6 procent jämfört med 10,4 procent vid
årets början.
Vi har tidigare argumenterat för att euro
zonens återhämtning står inför en viktig skil
jelinje, där ekonomin antingen gradvis växlar
ned mot långsiktiga hållbara nivåer kring en
procent, eller så kan penning- och finanspoli
tiken sammantaget åstadkomma ytterligare
välbehövlig stimulans. För att förbättra situa
tionen och tillväxtutsikterna på längre sikt
behöver eurozonen strukturella reformer på
bland annat arbetsmarknaden. Den viktiga
privata konsumtionen kommer sannolikt att
dämpas något under det kommande året till
följd av en stigande inflation som urholkar
konsumenternas köpkraft, även om den kommer
stödjas av en fortsatt ökande sysselsättning.
Samtidigt står eurozonen inför en rad osäker
hetsmoment med flera val och kommande
Brexit-förhandlingar, vilket kan hämma kon
sumtions- och investeringsviljan bland kon
sumenter och företag beroende på utveckling.
Inflationen har stigit markant under 2016 och
förväntas fortsätta stiga i början av året. Det
beror framför allt på att oljepriset inte längre
tynger inflationsutvecklingen och stigande mat
priser, men effekterna förväntas vara övergå
ende. Kärninflationen är fortsatt svag och för
väntas stiga mycket långsamt de närmaste åren.
ECB gjorde som väntat inga förändringar i
penningpolitiken under mötet i januari och
stödköpsprogrammet fortlöper enligt plan
under 2017. Starkare ekonomisk data har
dock gjort att diskussionerna ökat kring en
nedtrappning eller avslut av stödköpspro
grammet mot årets slut. Även om inflationen
för närvarande stiger så är det underliggande
inflationstrycket lågt vilket tyder på att upp
gången bara är tillfällig
Pressen på att minska den mycket expan
siva penningpolitiken kommer sannolikt öka
under året från bland annat Tyskland i takt

med att skillnader i inflationen ökar mellan
eurozonländerna. ECB är dock tydliga med
att penningpolitiken sätts utifrån utveckling
en för eurozonen som helhet.
USA – Trump-politik skapar tillväxt
BNP för fjärde kvartalet växte enligt prelimi
nära siffror med 1,9 procent i årstakt, jämfört
med 3,5 procent tredje kvartalet 2016. För
helåret växte den amerikanska ekonomin med
1,6 procent, vilket var i linje med våra förvänt
ningar. Framåtblickande konjunkturindikato
rer för såväl hushåll som företag tyder på en
fortsatt god tillväxt under 2017.
Donald Trump har nu installerats i vita hu
set och marknadens förväntningar är minst
sagt höga. Betydande skattesänkningar, in
frastruktursatsningar och avregleringar inom
näringslivet är några av punkterna på hans
agenda. Effekten av detta kommer dock bero
på utformningen av reformerna och osäker
heten är fortfarande stor. På kort sikt bedö
mer vi sammantaget att Trumps finanspolitik
kommer leda till en ökad tillväxt, högre infla
tion och lägre arbetslöshet, men på längre
sikt innebär hans politik ett ökat underskott
vilket bör leda till högre räntor och lägre till
växt. Det stora orosmolnet har varit hans
agerande gällande handelsavtalen och han
har som väntat redan beslutat att riva upp
det transatlantiska handelsavtalet TPP och
planerar att ersätta TPP med enskilda avtal
med respektive land. Vad allt detta i slutän
dan landar i är svårt att sia om, men Trump
har minst sagt hållit en protektionistisk anda,
vilket ökar risken för mindre global världs
handel och global tillväxt på längre sikt.
Den amerikanska inflationen har stigit i linje
med förväntan och arbetsmarknaden fortsätter
att förbättras och börjar bli allt mer stram.
Företagen har allt svårare att fylla sina lediga
platser och lönetrycket stiger, vilket vi fortfa
rande ser som den viktigaste drivkraften för
den amerikanska kärninflationen kommande
år. Osäkerheten kring Trumps finanspolitiska
planer är fortfarande stor, vilket gör det svårt
att bedöma vilka effekterna i slutändan blir.
Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se
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Aktuella strukturerade placeringar
hos Länsförsäkringar.

Ta del av våra spar- och placeringsfonder för fondsparande.

Läs mer på lansforsakringar.se/
kapitalskydd.

Läs mer på lansforsakringar.se/
placeringsforslag.

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.
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Aktier

Svenska korta räntor

Svenska börsen och världsindex (i SEK)
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Rapportsäsongen inleddes i slutet av januari och hittills har
bolagsrapporterna överlag överraskat positivt i USA. På Un
der januari har Stockholmsbörsen och tillväxtmarknaderna
stigit något, medan japanska aktier är oförändrade. Den
svenska kronan har stärkts vilket gör att avkastningen i ut
ländska fonder mätt i kronor har sänkts något. När vi blickar
framåt ser vi relativt bra förutsättningar för aktier. Risken
för recession i USA är idag mer avlägsen och tillväxten för
bättras i de flesta regioner. Den nya presidentadministratio
nen har installerats i USA och förväntas genomföra en rad
företagsvänliga reformer. Detta kommer att fortsätta sätta
en positiv ton på börserna. På den negativa sidan har den
nya administrationen inlett arbetet med att se över han
delsavtalen, vilket öppnar upp för stora frågetecken kring
global frihandel på sikt. Råvarumarknaderna har stabilise
rats och tecken på inflation gör att tidigare risker för en lång
period av ekonomisk stagnation minskat. Sammantaget är
detta bra nyheter för börserna, även om räntorna skulle
fortsätta upp. De senaste årens positiva börsutveckling till
sammans med svag vinstutveckling i börsbolagen har lett till
att aktier värderas ganska högt, särskilt i USA. Detta kan
dämpa en fortsatt börsuppgång. Under hösten 2016 började
vi dock skönja en förbättring och framför oss ser vi en mer
positiv utveckling av företagens vinster. I takt med att vin
sterna växer ikapp ger det möjlighet till en fortsatt börsupp
gång i år, men i ett lägre tempo än tidigare. På längre sikt ser
vi fortfarande bra potential i tillväxtmarknader som är rim
ligt värderade och där börsutvecklingen släpat efter de se
naste åren. Tillväxtmarknader brukar ha svårt att hänga med
i lägen där den amerikanska dollarn stiger kraftigt vilket va
rit fallet under hösten 2016. Valutarörelserna har dock hjälpt
utvecklingen för tillväxtmarknadsfonder mätt i svenska kro
nor. Vi ser även bra förutsättningar för Stockholmsbörsen.
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Den svenska kronan stärktes från 9,55 till 9,45 mot
euron i januari, och har därmed återhämtat en del
av försvagningen som skedde under andra halvåret
2016. Bakgrunden till kronförstärkningen är bland
annat starkare ekonomisk tillväxt och högre infla
tion i Sverige. På kort sikt tror vi att den svenska
kronan kommer fortsätta att vara relativt svag mot
euron till följd av Riksbankens expansiva penning
politik med minusränta och stödköp av statsobliga
tioner som fortskrider under första halvåret 2017.
Riksbanken är också mån om att kronan inte stärks
alltför snabbt i närtid, vilket skulle kunna hämma
inflationsutveckling och därmed öppna upp för
ytterligare åtgärder. Vid mötet i december röstade
två av Riksbankens sex direktionsledamöter för att
inte förlänga stödköpen av obligationer och en ville
utöka i mindre omfattning, vilket är en signal om
att direktionen inte vill göra penningpolitiken mer
expansiv. Detta kan tillsammans med en fortsatt
stark ekonomisk utveckling leda till att kronan
stärks gradvis mot euron under 2017. Ytterligare
faktorer som talar för en starkare krona på längre

↑

De korta svenska marknadsräntorna har sti
git med 0,1 procent under januari och tvåårsräntan
noterades kring -0,54 procent vid månadsskiftet.
Eftersom vi inte förväntar oss några räntehöjningar
i närtid tror vi att korträntor kommer handlas kring
dessa nivåer under en period i och med att dessa
generellt är förankrade kring styrräntan.
ECB, håller också fast vid sin mycket expansiva
penningpolitik. Delar av marknaden förväntar sig
att ECB ska annonsera ytterligare neddragningar i
sitt stödköpsprogram senare i år då ekonomin visar
tecken på fortsatt återhämtning. Denna förändring
i förväntansbilden har synts genom stigande rän
tor. Den amerikanska centralbankens ledamöter är
splittrade och har olika vy om vart penningpolitiken
är på väg. Givet den ränteuppgång som redan har
skett samt den tilltagande styrkan i den amerikan
ska dollarn har penningpolitiken redan stramats åt.
Räntan på amerikanska tvåårsräntor var oföränd
rade under månaden på 1,20 procent.
Riksbankens låga ränta innebär att avkastningen
på korta ränteplaceringar kommer att vara mycket
låg det närmaste året. Det går att erhålla en något
högre avkastning genom investeringar i korta bo
stadsobligationer men dessa är fortfarande negativa.

Svenska långa räntor

↑

Under januari har långa statsobligationsrän
tor stigit internationellt och även i Sverige. Upp
gången i långräntor de senaste månaderna är i linje
med vad vi hade förväntat oss i takt med att den
globala konjunkturen stärks och att räntepolitiken,
i framförallt USA, är på väg mot en normaliserings
fas. Trumps planer på att bedriva en expansiv fi
nanspolitik i ett läge med redan högt resursutnytt
jande har skapat en förväntan om ett högre
inflationstryck och därmed också högre räntor.
Dock är osäkerheten fortfarande stor och det mest
troliga är att den fastlagda penningpolitiken kvar
står samt att Fed kommer ta hänsyn till finanspoli
tiken först när det är tydligt att den påverkar infla
tion och arbetslöshet. Ränteuppgången som har
skett sedan hösten 2016 har fört oss bort från de
mest extrema nivåerna, men för att få ytterligare
hållbara uppgångar krävs att makrovariabler så
som inflation, tillväxt och sysselsättning utvecklas i
rätt riktning.
Räntan på den svenska tioåriga statsobligatio
nen noterades kring 0,73 procent vid slutet av
månaden, vilket är en uppgång med 19 punkter.
Trots uppgången är svenska långräntor utifrån ett
värderingsperspektiv fortsatt dyra och en funda
mentalvärdering pekar tydligt mot högre räntor. De
globala centralbankernas mycket expansiva pen
ningpolitik slår dock sönder prismekanismen och
sätter en nedåtpress på räntor oavsett värdering.
Det mest sannolika är att räntor i Sverige och Tysk
land handlar sidledes +/- 0,25 % från dagens nivåer
under en period.
I nuläget anser vi att långräntor generellt är
oattraktiva som en långsiktig investering.
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sikt är en låg statsskuld och ett högt bytesbalans
överskott i Sverige. En ökad politisk osäkerhet efter
Brexit-omröstningen och kommande parlamentsval
i Holland, Frankrike och Tyskland under 2017 kommer
troligtvis att leda till en generellt svagare euro under
det kommande året.
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I år förväntas bolåneräntor med längre bindnings
tid att vända uppåt, medan tremånadersräntan lig
ger kvar på ungefär samma nivå. Hushållens rän
tekostnad ligger historiskt lågt och utgör drygt två
procent av hushållets disponibla inkomst. Även om
många har goda marginaler för högre ränta är det
bra att räkna på den egna ekonomin för att säker
ställa att det finns utrymme för kommande ränte
höjningar. Den populäraste bindningstiden bland
bolåntagare är tremånadersränta, vilket innebär
större ekonomisk känslighet när räntan stiger. En
procentenhet högre ränta på ett miljonlån innebär
833 kronor högre räntekostnad per månad, efter
skatteavdrag 583 kronor.
Idag är räntan på tre månader och på tre år på
ungefär samma räntenivå vilket kan vara ett lämp
ligt tillfälle, för den försiktige bolånetagaren, att
binda en del av bolånet på längre tid.
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Spar- och
placeringsförslag

Utveckling Aktiva placerings
förslag 2017-02-10 (%)
		
1 mån Hittills
		
i år
Aktiv Defensiv
0,0
0,0
Aktiv Stabil
–0,8
0,0
Aktiv Balans
0,5
0,4
Aktiv Tillväxt
0,6
0,6
Aktiv Potential
1,2
1,4

Aktiva placeringsförslag fonder
Aktiv Defensiv
(Mycket låg risk)

Aktiv Stabil
(Låg risk)

Länsförsäkringar Kort
Ränta Företag 30 %
 Länsförsäkringar Global
Strategisk ränta 20 %
 PIMCO Global Invest
ment 10 %
 Länsförsäkringar Företags
obligation Norden 20 %
 Länsförsäkringar Multi
strategi 20 %

Aktiv Balans
(Medelrisk)

 Länsförsäkringar Multi

 Länsförsäkringar Multi

strategi 25 %
 Länsförsäkringar Kort
Ränta Företag 20 %
 Länsförsäkringar Global
Strategisk ränta 20 %
 Länsförsäkringar Företags
obligation Norden 15 %
 Länsförsäkringar Global
Hållbar 20 %

strategi 35 %
 Länsförsäkringar Företags
obligation Norden 25 %
 Länsförsäkringar Global
Hållbar 20 %
 JPM Emerging Market
Small Cap 10 %
 Länsförsäkringar Sverige
Aktiv 10 %

 Länsförsäkringar Multi
strategi 30 %
 Länsförsäkringar Global
Hållbar 30 %
 Länsförsäkringar Global
Aktiv 10 %
 Länsförsäkringar Sverige
Aktiv 20 %
 JPM Emerging Market
Small Cap 10 %

AktivPotential
(Mycket hög risk)

 Länsförsäkringar Multi
strategi 5 %
 Länsförsäkringar Global
Hållbar 40 %
 Länsförsäkringar Global
Aktiv 15 %
 Länsförsäkringar Sverige
Aktiv 25 %
 JPM Emerging Market
Small Cap 15 %

Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du
sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet.

Risknivåer
Lägre risk
1

Aktiv Tillväxt
(Hög risk)

Högre risk
2

3

4

5

6

7

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.
Sparhorisont

Risk
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

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Tillväxt

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Potential

Hög
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Spar- och
placeringsförslag

Utveckling Bekväma Fonder
2017-02-09 (%)
		
1 mån Hittills
		
i år
Bekväm Fond Defensiv –0,1
–0,1
Bekväm Fond Stabil
–0,1
0,1
Bekväm Fond Balans
0,2
0,5
Bekväm Fond Tillväxt
0,4
0,9
Bekväm Fond Potential 0,6
1,5

Bekväma fonder
Bekväm Fond Defensiv
(Mycket låg risk)

Bekväm Fond Stabil
(Låg risk)

Bekväm Fond Balans
(Medelrisk)

 Korta räntefonder 30 %

 Korta räntefonder 20 %

 Korta räntefonder 15 %

Företagsobligationer 30 %
 Absolutavkastande
fonder 40 %

Företagsobligationer 20 %
 Absolutavkastande
fonder 40 %
Globala aktiefonder 16 %
Svenska aktiefonder 4 %

Företagsobligationer 15 %
 Absolutavkastande
fonder 30 %
Globala aktiefonder 32 %
Svenska aktiefonder 8 %

Bekväm Fond Tillväxt
(Hög risk)

 Absolutavkastande
fonder 30 %
Globala aktiefonder 56 %
Svenska aktiefonder 14 %

Bekväm Fond Potential
(Mycket hög risk)

Globala aktiefonder 80 %
Svenska aktiefonder 20 %

Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder
Defensiv

 Länsförsäkringar Bekväm
Fond Defensiv 100 %

Stabil

Balans

Tillväxt

Potential

 Länsförsäkringar Bekväm

 Länsförsäkringar Bekväm

 Länsförsäkringar Bekväm

 Länsförsäkringar Bekväm

Fond Stabil 70 %
 Globala storbolag Tillväxt
(strukturerad placering)
20 %
 Sverige Tillväxt
(strukturerad placering)
10 %

Fond Balans 70 %
 Globala storbolag Tillväxt
(strukturerad placering)
20 %
 Sverige Tillväxt
(strukturerad placering)
10 %

Fond Tillväxt 70 %
 Globala storbolag Tillväxt
(strukturerad placering)
20 %
 Sverige Tillväxt
(strukturerad placering)
10 %

Fond Potential 80 %
 Globala storbolag Tillväxt
(strukturerad placering)
10 %
 Sverige Tillväxt
(strukturerad placering)
10 %
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Länsförsäkringars fondutbud 2017-01-31
Länsförsäkringars fonder

Externa fonder
Morning
Avkastning, %
stars Andelrating
kurs 1 månad
2016

Fondnamn
Länsförsäkringar Asienfond

***

Morningstars
rating

Avkastning, %
Andelkurs 1 månad
2016

3 år

5 år

478,01

36,0

25,2

3 år

5 år

Fondnamn

4,1

54,4

49,9

Alfred Berg Ryssland

0,0

0,4

-

-

BlackRock Dynamic Diversified Growth

**

112,62

0,7

0,6

-0,2

11,6

0,0

0,0

-

-

BlackRock Emerging Europe

***

915,84

0,2

-0,3

24,9

16,3
61,0

125,20

3,4

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans

96,13

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv

96,57

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential

****

1,3

1,6

100,51

-0,2

1,0

-

-

BlackRock European

***

1020,57

0,0

0,5

19,0

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil

97,11

-0,1

0,2

-

-

BlackRock Latin America

**

539,13

8,2

7,4

30,1

-8,5

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt

98,69

-0,1

0,7

-

-

BlackRock World Mining

*

311,59

13,5

9,6

10,4

-36,0

Länsförsäkringar Bekväm Pension
Länsförsäkringar Europa Aktiv

****

Länsförsäkringar Europa Indexnära

****

Länsförsäkringar Fastighetsfond
Länsförsäkringar Företagsobligation Norden
Länsförsäkringar Global Aktiv
Länsförsäkringar Global Hållbar
Länsförsäkringar Global Indexnära

0,0

0,8

-

-

BlueBay Emerging Market Select Bond

1105,14

1,0

0,7

-5,5

-4,7

-2,1

-1,3

35,1

70,9

BlueBay Investment Grade Bond

1548,01

-0,3

-0,5

4,8

24,7

170,76

-0,5

0,3

30,4

69,7

BNP Paribas Equity World Aqua

1606,18

-0,1

1,0

62,2

-

3074,79

-1,2

-2,3

84,2

151,8

169,70

1,1

0,8

12,3

26,2
80,4

105,40

0,5

0,5

5,1

-

387,96

-1,0

1,4

55,0

93,2

Deutsche Invest Global Infrastructure

***

37,76

-2,6

-0,2

44,6

75,7

Didner & Gerge Aktiefond

*****

174,10

-2,1

0,4

61,1

-

72,49

0,5

0,5

-0,7

2,7

East Capital Rysslandsfonden

100,96

0,3

2,4

60,6

86,1

East Capital Östeuropafonden

***

Catella Reavinstfond

DNB Renewable Energy

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag

101,82

0,0

0,0

1,1

-

Länsförsäkringar Kort Räntefond

104,63

-0,1

0,0

0,4

3,3

Enter Return A

160,08

-0,6

-0,6

8,1

12,1

Fidelity America Fund

101,26

-0,9

-0,9

-

-

0,1

0,4

27,3

46,8

Länsförsäkringar Lång Räntefond

***

Länsförsäkringar Multistrategi
Länsförsäkringar Pension 2010 2

****

180,46

****

Catella Hedgefond

****

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta
Länsförsäkringar Japanfond

131,57
407,35

**

410,80

0,0

0,5

30,6

***

1312,18

-2,7

-1,3

50,3

64,8

*****

2584,76

1,1

1,9

52,8

123,6

***

998,23

-2,8

-1,1

32,2

60,3

**

1252,75

3,6

2,2

14,6

1,6

***

37,11

1,2

1,3

15,5

9,8

Enter Pension
***

1261,18

0,2

0,2

-

-

1114,47

0,0

0,0

2,7

7,1
153,7

****

87,64

-4,4

-2,0

84,0

*****

357,59

4,0

4,7

71,2

77,3

Fidelity China Focus Fund

****

492,07

3,4

3,5

81,8

84,1

Fidelity Asian Special Situations

Länsförsäkringar Pension 2015 2

****

183,03

0,1

0,4

27,8

50,4

Fidelity EMEA Fund

****

114,25

0,2

0,0

30,6

40,2

Länsförsäkringar Pension 2020 2

****

198,28

0,2

0,6

37,2

67,9

Fidelity European Dynamic Growth

****

449,93

-0,6

-0,1

45,1

100,2

Länsförsäkringar Pension 2025 2

*****

218,98

0,3

0,9

46,2

83,0

Fidelity Global Focus Fund

****

499,13

-1,0

1,0

59,4

97,1

Länsförsäkringar Pension 2030 2

****

217,84

0,4

1,2

47,5

84,6

Fidelity India Focus Fund

***

332,69

2,1

2,1

97,4

77,0

Länsförsäkringar Pension 2035 2

****

114,94

0,4

1,3

47,5

84,7

FIM BRIC+ A

**

126,23

5,3

3,7

35,7

19,5

Länsförsäkringar Pension 2040 2

****

114,78

0,4

1,3

47,7

85,0

GAM Star China Equity

***

196,56

7,0

6,5

34,5

70,2

Länsförsäkringar Pension 2045 2

****

136,08

0,4

1,3

47,1

84,4

***

77,26

0,8

-1,8

5,3

15,9

116,36

1,1

1,3

-

-

JPM Emerging Market Small Cap

****

111,43

1,1

0,8

70,9

73,8

****

2262,02

-3,2

-0,8

43,3

156,3

**

198,57

-1,9

1,7

44,3

102,6
59,5

Länsförsäkringar Pension 2050 2

JPM Africa Equity

Länsförsäkringar Pension 2055 2

115,53

1,1

1,3

-

-

JPM Global Healthcare

Länsförsäkringar Pension 2060 2

114,44

0,8

1,2

-

-

JPM US Small Cap Growth

Länsförsäkringar Småbolag Sverige

***

682,41

1,2

0,6

75,0

138,1

Lannebo Mixfond

****

1345,22

0,3

0,8

51,3

89,5

Lannebo Pension

Länsförsäkringar Sverige Indexnära

**

271,51

0,8

1,9

35,7

82,3

Lannebo Småbolag

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv

**

289,92

3,0

3,2

34,7

21,3

Lannebo Sverige

117,21

1,5

1,8

-

-

**

341,72

0,0

0,7

23,6

42,8

***

312,76

-2,7

0,6

75,5

136,0

Neuberger Berman High Yield Bond

****

289,80

-3,4

-0,2

81,5

140,5

Norron Target R

Länsförsäkringar Sverige Aktiv

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära
Länsförsäkringar Trygghetsfond
Länsförsäkringar USA Aktiv
Länsförsäkringar USA Indexnära

****
****
***

Lynx Dynamic 1
Macquarie Asia New Stars

Parvest Global Environment

***

****

PIMCO Global Investment Grade
SEB Asset Selection

21,65

0,2

0,4

35,7

133,29

1,0

1,2

-

-

82,28

0,9

0,7

77,8

159,3

32,55

0,0

1,1

52,8

101,5

117,66

-2,7

-0,8

16,4

16,4

192,48

2,8

2,4

42,9

79,9

132,03

1,5

1,2

6,3

29,3

131,79

0,8

0,6

11,4

30,1

1716,35

-0,6

0,7

46,8

93,4

11,18

0,4

-0,1

11,1

-

177,25

-2,2

-0,6

23,3

24,5
132,8

SEB Europafond Småbolag

****

60,01

-0,1

0,1

53,9

SEB Hållbarhetsfond Global

****

15,27

-3,0

-0,4

57,7

96,2

SEB Nordenfond

***

26,03

1,4

2,4

54,8

107,5

Skagen Global

***

1523,78

-2,2

-0,4

38,2

64,6

Skagen Kon-Tiki

***

801,17

4,4

4,0

31,5

30,3

Standard Life GARS

123,51

1,8

-4,3

2,3

18,1

Öhman Realräntefond A

119,98

0,7

6,4

14,9

10,3

Våra 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

LF 08734 utg 61 Sitrus 207198 2017-02

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.

