
Den amerikanska centralbanken Federal 
Reserve (FED) beslutade som väntat i januari 
att fortsätta nedtrappningen av sina köp av 
bostad- och statsobligationer med ytterligare 
10 miljarder dollar. Det innebär månatliga 
köp på 65 miljarder dollar från och med 
februari. Den ekonomiska statistiken har 
sedan december varit förhållandevis stark 
och tillväxtutsikterna ser därmed mer gynn-
samma ut för 2014 vilket rättfärdigar en 
något mindre expansiv penningpolitik.

Det finns dock vissa siffror som spökar 
vad gäller utsikterna;  den ena var december-
siffran för sysselsättningen som kom in 
betydligt under förväntan, den andra var 
orderingången för kapitalvaror som brukar 
skvallra om kommande investeringstillväxt 
som oväntat sjönk istället för att öka. Dessa 
siffror var dock inte skäl nog för att avbryta 
nedtrappningen och man ska samtidigt 
beakta att FED för närvarande inte väntas 
höja styrräntan förrän mot andra halvan av 
2015. Amerikansk ekonomi ser därmed lite 
bättre ut och penningpolitiken är fortsatt 
starkt expansiv.

Utveckling febrUari
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,54 +12 öre 
Under 2013 –11 öre

eUR/sek 8,83 –2 öre 
Under 2013 +27 öre

100 JPy/sek 6,42 +31 öre 
Under 2013 –141 öre

eUR/Usd 1,35 –3 cent 
Under 2013 +4 cent

GBP/sek 10,75 +13 öre 
Under 2013 +13 öre

stockholm –1,6% 
OMXS, Under 2013 +18,8%

London –3,5% 
ftSe, Under 2013 +12,6% 

New york –5,3% 
Dow Jones, Under 2013 +20,9%

Nasdaq –1,7% 
nasdaq, Under 2013 +27,7%

Tokyo –6,3% 
topix, Under 2013 +34,0%

svensk lång 2,20% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –29 punkter 
Under 2013 +97 punkter

svensk kort 0,73% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden 0 punkter  
Under 2013 –25 punkter

Utveckling janUari

Oro på tillväxtmarknader
Flera tillväxtländer har det senaste året i allmän-
het och i slutet av januari i synnerhet upplevt 
kraftiga fall i sina valutor. Det gäller främst 
länder med stora underskott i bytesbalansen, 
till exempel Turkiet och Brasilien. Denna risk 
har påtalats av analytiker under förhållandevis 
lång tid och bör inte komma som någon nyhet. 
På senare tid har dock flera faktorer samvarierat 
och ökat på oron för tillväxtmarknaderna. 
Flera av länderna har en vikande tillväxt och 
den senaste katalysatorn för oron har varit 
svaga signaler från Kina där konjunkturen 
ser ut att mattas mer än väntat.

Oron för dessa länder handlar även om 
hur de kommer att hantera situationen när 
FED drar ner på sina obligationsköp och där-
med förser marknaden med färre dollar. 
Grundproblemet har dock att göra med 
inhemska förutsättningar där flertalet av dem 
har behov av betydande strukturella reformer 
för att kunna fortsätta växa på längre sikt. 
Därtill har kommit social oro i exempelvis 
Turkiet och Ukraina, som har spätt på tvek-
samheten kring tillväxtekonomierna. 

konjunktur och marknad: 

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds

En aktuell fråga är därmed vilka medel 
som står till buds för att motverka en kraftig 
valutaförsvagning. I Turkiet har centralbanken 
nu agerat kraftfullt och mer än fördubblat 
styrräntan från 4,5 till 10 procent. Länder med 
hög inflation kan motverka genom att strama 
åt penningpolitiken, medan övriga länder 
kan komma att förlita sig till budgetåtstram-
ningar eller restriktioner på kapitalflöden för 
att förhindra stora valutaförsvagningar.

En valutaförsvagning har dock alltid två 
sidor, å ena sidan ökar det kostnaden för 
företag som lånar i utländsk valuta och för 
alla som importerar varor och tjänster, å andra 
sidan gör det landets egen export billigare 
och därmed mer konkurrenskraftig. På kort 
sikt dominerar ofta finansieringsproblemen 
medan en ökad konkurrenskraft visar sig på 
lite längre sikt. Det senare ger också en möjlig-
het att genomföra strukturreformer som kan 
lyfta tillväxten ytterligare.
 
Starkare utsikter i eurozonen
Utsikterna för eurozonen har under den senaste 
tiden förstärkts men vi har fortfarande långt 
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Privat ränta
Sparkonto 0,30
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,30
fasträntekonto 3 mån 1,75
fasträntekonto 6 mån 1,95
fasträntekonto 1 år 1,95
fasträntekonto 2 år 2,10
fasträntekonto 5 år 2,95
Företag ränta
Placeringskonto företag 0,30
rörelsekonto lantbruk 0,00
Placeringskonto lantbruk 0,30
Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

2,25

Bindningstid ränta
rörlig ränta 3 mån 2,68
1 år 2,73
2 år 2,81
3 år 3,03
4 år 3,37
5 år 3,56
7 år 4,08
10 år 4,31

Våra bankräntor 2014-02-11 (%)

Våra boräntor 2014-02-11 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2014-01-31

Europa
12,2% (12,3)

Sverige
19,3% (18,2)

Japan
2,8% (2,7)

Negativ exponering
genom terminer

Asien
–0,2% (1,4)

Tillväxtmarknad
–7,6% (4,2)

Nordamerika
26,7% (16,1)

Räntebärande
46,8% (45,1)

läs mer om våra fondandelsfonder på  
lansforsakringar.se/fonder

Aktuella kapitalskyddade placeringar 
hos Länsförsäkringar. Läs mer på lans
forsakringar.se/kapitalskydd.

Ta del av våra spar och placeringsförslag 
för fondsparande – enkla, bekväma och 
aktiva förslag. Läs mer på lansforsak
ringar.se/placeringsforslag

Fasträntekonto är en säker sparform där du 
vet hur mycket du får efter periodens slut. 
Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

kaPitalSkyddade Placeringar PlaceringSFörSlag FOnder

aktUellt

FaSträntekOntO

På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt 
för din ekonomi, läget på finansmarkna-
derna och om fonderna i vårt utbud.

läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt  

kvar till en väl fungerande ekonomi. Den 
senaste statistiken visade på en fortsatt svag 
utlåning till hushåll och företag och det krävs 
sannolikt extra åtgärder från europeiska cen-
tralbanken (ECB) för att denna utveckling 
ska förändras i närtid. 

Svensk konjunktur vänder  
uppåt men i svagare takt
Under 2013 gav förtroendebarometrar och 
ekonomisk statistik motstridiga signaler gäl-
lande svensk konjunktur. Medan företag och 
hushåll gav uttryck för en spirande framtids-
optimism visade industriproduktion och 
detaljhandel på en betydligt svagare åter-

hämtning. I december fick vi dock utfall som 
gav en lite mer entydig bild. Inköpschefsindex 
sjönk tillbaka något medan industriproduktion 
steg oväntat, skillnaden dem emellan minskade 
därmed. 

Den svenska konjunkturen vänder nu uppåt 
men inte riktigt lika kraftigt som förtroende-
barometrar tidigare visat. Den svenska kon-
junkturens viktigaste drivkraft under 2014 
väntas vara de svenska hushållen, där en bra 
löneutveckling och sjunkande sparande vän-
tas öka konsumtionsutrymmet. De svenska 
företagen har dock fortsatt problem att bibe-
hålla sina marknadsandelar på exportmark-
naden, en trend som pågått de senaste åren.

Den svenska kronan är en delförklaring 
men frågan är om inte produktmixen av 
maskiner till bygg- och gruvindustri, massa-
tillverkning och fordon är i behov av mer stöd 
från tjänsteexporten.

Sammantaget är dock den svaga exporten 
sannolikt främst betingad på en svag global 
efterfråga, särskilt från eurozonen. Inflatio-
nen för december var högre än väntat, vilket 
minskat oron för att den svenska ekonomin 
har drabbats av en mer ihärdigt fallande 
inflationstakt. Vi tror därmed att Riksbanken 
inte kommer att sänka räntan ytterligare.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna föll tillbaka under ja-
nuari efter att ha stigit kraftigt under förra året. 
Orsaken till de fallande räntorna i år har varit något 
svagare arbetsmarknadsstatistik i USa kombinerat 
med ökad ekonomisk och finansiell oro i ett antal 
tillväxtmarknadsländer. Detta har lett till börsfall 
och drivit placerare till säkrare tillgångar som obli-
gationsmarknaderna. Oron i tillväxtmarknaderna kan 
fortsätta på kort sikt vilket kan pressa ner långrän-
torna ytterligare något på kort sikt. vi tror dock inte 
i dagsläget att oron kan stjälpa återhämtningen i 
världsekonomin. Detta är naturligtvis beroende på 
vilka åtgärder som genomförs i tillväxtmarknaderna 
för att komma tillrätta med problem som hög infla-
tion och bytesbalansunderskott. Mot bakgrund av 
vårt huvudscenario med en starkare konjunktur dri-
vet av USa i kombination med federal reserves 
avtappning av stödköpen, tror vi att de långa mark-
nadsräntorna kommer att stiga gradvis under året. 
baserat på vår prognos med gradvis stigande räntor 
rekommenderar vi att minska andelen obligations-
fonder något om räntorna faller ytterligare till för-
mån för korta räntefonder med högt kreditinslag. ett 
annat alternativ är räntefonder med flexibel löptids-
strategi som kan hantera en miljö med stigande 
räntor. 

Den svenska kronan utvecklades relativt stilla mot 
euron och amerikanska dollarn i början av januari.  
i mitten av månaden såg vi en kraftig rörelse i 
svenska kronan i samband med att inflationsstatistik 
presenterades. 

rörelserna i valutor på tillväxtmarknaderna har 
däremot varit stora, framförallt i länder där det för 
tillfället råder politiska oroligheter som i turkiet, 
thailand, Ukraina och i viss mån även brasilien. 
Oron på tillväxtmarknaderna fick ännu större sprid-
ning i samband med svagare kinesisk konjunktur-
data. Marknaden har återigen börjat oroa sig för 
länder med svaga bytesbalanser och som är bero-
ende av inflöde av utländskt kapital. centralbankerna 
i turkiet, Sydafrika och indien har försökt stoppa 
försvagningen i sina valutor genom att höja räntor 
men utan större framgång än så länge.

Den försämrade riskaptiten skapar frågetecken kring 
svenska kronan. Historiskt har kronan försvagats när 
det är oroligt på de finansiella marknaderna och den 
visar inga motsatta tendenser i rådande stund. vi tror 
därför att svenska kronan kommer att försvagas mot 
euron och amerikanska dollarn den närmaste tiden. 

Aktier, räntor, valuta och bostad
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Fler nyheter kring privatekonomi och 
läget på finansmarknaderna hittar du på 
lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du 
även anmäla dig till en e-postprenumera-
tion av Sparutsikter.

SParUtSikter via e-POSt

våra prognoser på 12 månaders sikt

bolåneräntor med olika bindningstider fick större 
spridning under förra året. bindningstider under fyra 
år sjönk medan fyraårig bindningstid och längre ökade. 
efter riksbankens sänkning av reporäntan i december 
sjönk tremånaders bolåneränta och under januari har 
den sjunkit något ytterligare vilket även gäller för 
bolåneräntor med ett och två års bindningstid.

Under de kommande månaderna kommer tremåna-
ders bindningstid ligga på fortsatt låga nivåer och 
vara det billigaste alternativet. Men tittar man på 
längre tidshorisont kan det vara klokt att binda till de 
relativt låga räntenivåer som fortfarande gäller för 
längre bindningstider som sannolikt inom en inte 
alltför lång framtid kommer börja röra sig uppåt. Men 
det är viktigt att tänka på att dessa låga nivåer på 
bolåneräntan inte kommer att bestå. ett alternativ till 
att binda är att spara extra för att vänja ekonomin och 
för att bygga upp en buffert för kommande räntehöj-
ningar. 

De korta marknadsräntorna har legat stabila på en 
låg nivå sedan riksbankens sänkning av reporäntan 
till 0,75 procent i december förra året. i reporänte-
prognosen från decembermötet förväntar sig 
riksbanken att räntan ligger kvar på 0,75 procent 
under hela 2014 för att sedan börja höjas sakta 
under 2015. i vårt huvudscenario tror vi att tillväx-
ten stärks under 2014 med ledning av USa och med 
en stabilisering i euroländernas ekonomier. för 
svensk ekonomi innebär detta en gradvis återhämt-
ning av tillväxten med ett fortsatt lågt inflations-
tryck. av den anledningen tror vi att riksbanken 
kommer att ligga kvar med låg reporänta under året 
vilket ger stöd åt fortsatt låga korta räntor. Den låga 
nivån på korträntorna innebär att avkastningen i 
korta ränteplaceringar ligger under 1 procent vilket 
är mycket lågt historiskt sett. för att höja den lö-
pande avkastningen i korta ränteplaceringar rekom-
menderar vi ett fortsatt högt inslag av krediter i form 
av korta bostadsobligationer och företagskrediter.  

aktiemarknaden har alltid svårt att leverera bra av-
kastning när förväntningarna är för höga. Uppgången 
i december var tyvärr för stor för att kunna stå emot 
besvikelser i januari. Det kalla vädret i USa under 
december innebar svag sysselsättning vilket kom 
som en kalldusch för aktier och räntor. Därtill har 
den amerikanska centralbanken påbörjat avtrapp-
ningen av sina obligationsköp och därmed minskat 
på likviditetstillförseln. Så länge som de amerikan-
ska affärsbankerna kommer igång med sin utlåning 
till amerikanska företag och hushåll är centralban-
ken bekväm med avtrappningen.

Problemet för tillväxtmarknaderna i stort har varit den 
snabba lönekostnadsökningen sedan den stora finans-
krisen 2008. Höjda löner har vägt på företagen i tillväxt-
marknaderna till den grad att aktiemarknaderna släpat 
efter övriga aktiemarknader sedan 2010. löneutveckling 
och inflationen begränsar de lokala centralbankernas 
möjlighet att kompensera för brist på dollar. en rebalan-
sering på tillväxtmarknaderna från konsumtion till pro-
duktion kommer att ta tid. alltför stor andel av börsvär-
det ligger i konsumtionsaktier på tillväxtmarknaderna 
vilket väger på avkastningspotentialen. 

i stället ser vi att europa har störst möjlighet att leva 
upp till förväntningarna om hävstång i företagens lönsam-
het när de europeiska ekonomierna åter börjar växa 2014. 
viktigast för aktiemarknaderna är dock att den amerikan-
ska ekonomin tar fart efter en ovanligt hård vinter.

vår bedömning är fortfarande att kronan på längre 
sikt kommer stärkas mot euron men försvagas mot 
amerikanska dollarn. vi baserar denna vy på att de 
ekonomiska utsikterna i USa och Sverige ser bättre 
ut än i europa. Återhämtningen i den amerikanska 
ekonomin ser väldigt stark ut och vår bedömning är 
att dollarn kommer stärkas mot de flesta stora valu-
torna på längre sikt. 



aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

aktiv defensiv 0,2 0,4
aktiv Stabil –0,1 0,1
aktiv Balans –0,3 0,1
aktiv tillväxt –1,7 –1,3
aktiv Potential –2,9 –2,7

Utveckling placeringsförslag 2014-02-11 (%)

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

Spar- och placeringsförslag

Aktiv defensiv  
(Mycket låg risk)

Aktiv Tillväxt  
(Hög risk)

Aktiv stabil  
(Låg risk)

Aktiv Potential  
(Mycket hög risk)

Aktiv 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

risk
Sparhorisont

0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år över 10 år

låg kontosparande kontosparande
länsförsäkringar 

Försiktig
länsförsäkringar 

Flexibel
länsförsäkringar 

Flexibel

Medel kontosparande
länsförsäkringar 

Försiktig
länsförsäkringar 

Flexibel
länsförsäkringar 

Offensiv
länsförsäkringar 

Offensiv

Hög kontosparande
länsförsäkringar 

Flexibel
länsförsäkringar 

Offensiv
länsförsäkringar 

Offensiv
länsförsäkringar 

Offensiv



Bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

Bekväm defensiv 0,0 0,3
Bekväm Stabil –0,8 –0,5
Bekväm Balans –0,9 –0,6
Bekväm tillväxt –2,4 –2,2

Bekväm Potential –3,2 –3,1

Utveckling placeringsförslag 2014-02-11, (%)

Bekväm defensiv  
(Mycket låg risk)

Bekväm Tillväxt  
(Hög risk)

Bekväm stabil  
(Låg risk)

Bekväm Potential  
(Mycket hög risk)

Bekväm Balans  
(Medelrisk)

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag
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Spar- och placeringsförslag
Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i 
respektive fond. När du sprider sparandet på flera  
fonder minskar den totala risken i sparandet.
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Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder
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lansforsakringar.se

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.

Länsförsäkringars fondutbud

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

länsförsäkringar aktiv kreditfond 72,93 -0,1 -0,1 7,1 -3,3

länsförsäkringar asienfond *** 82,60 -3,3 -3,3 -5,8 53,1

länsförsäkringar europa aktiv *** 298,58 -3,0 -3,0 18,7 43,9

länsförsäkringar europa index *** 129,71 -2,8 -2,8 22,0 -

länsförsäkringar Fastighetsfond 1674,82 4,2 4,2 27,8 193,0

länsförsäkringar Flexibel 0-100 107,87 -1,1 -1,1 7,9 -

länsförsäkringar Företagsobligation norden 100,47 0,5 0,5 - -

länsförsäkringar Försiktig ** 113,46 -0,6 -0,6 12,1 38,1

länsförsäkringar global index 108,24 -2,2 -2,2 - -

länsförsäkringar globalfond **** 251,30 -3,3 -3,3 29,9 54,3

länsförsäkringar japanfond *** 63,41 -2,5 -2,5 11,4 9,9

länsförsäkringar kort ränta Företag 100,74 0,3 0,3 - -

länsförsäkringar kort räntefond ** 104,17 0,1 0,1 5,0 7,3

länsförsäkringar lång räntefond *** 148,37 0,9 0,9 12,1 17,6

länsförsäkringar Offensiv *** 99,15 -2,9 -2,9 12,2 56,6

länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 140,90 -0,4 -0,4 19,3 40,9

länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 142,21 -0,6 -0,6 18,9 52,4

länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 142,85 -1,6 -1,6 20,0 65,5

länsförsäkringar Pension 2025 2 **** 147,46 -2,3 -2,3 22,2 68,2

länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 145,39 -2,3 -2,3 22,1 68,2

länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 76,68 -2,3 -2,3 22,0 68,1

länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 76,47 -2,3 -2,3 22,0 67,9

länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 91,07 -2,3 -2,3 22,1 66,8

länsförsäkringar Småbolagsfond ** 387,85 1,0 1,0 17,6 158,1

länsförsäkringar Statsobligationsfond ** 11,00 0,9 0,9 8,6 12,0

länsförsäkringar Sverige & världen *** 25,95 -2,4 -2,4 18,2 57,3

länsförsäkringar Sverige aktiv *** 880,27 -2,3 -2,3 16,5 132,3

länsförsäkringar Sverige index *** 197,53 -2,3 -2,3 22,6 138,6

länsförsäkringar teknologifond *** 37,35 -0,4 -0,4 19,4 64,4

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond ** 216,44 -5,3 -5,3 -12,1 42,3

länsförsäkringar trygghetsfond ** 275,29 -0,8 -0,8 16,6 38,2

länsförsäkringar USa aktiv  **** 179,48 -1,5 -1,5 49,3 63,6

länsförsäkringar USa index **** 160,61 -1,8 -1,8 46,4 -

alfred Berg ryssland **** 342,95 -10,1 -10,1 -21,7 123,1

Blackrock dynamic diversified growth 111,95 -0,6 -0,6 - -

Blackrock emerging europe a *** 714,79 -9,4 -9,4 -21,8 69,2

Blackrock european a **** 852,59 -2,3 -2,3 28,2 72,2

Blackrock latin america Fund a2 *** 413,65 -8,6 -8,6 -32,4 26,5

Blackrock World Mining a2 USd ** 285,15 -2,5 -2,5 -46,1 8,6

BlueBay emerging Market Select Bond Fund 1164,11 -2,3 -2,2 8,4 -

BlueBay investment grade Bond Fund 1477,69 0,9 0,8 23,0 -

catella reavinstfond *** 313,64 -1,4 -1,4 24,2 153,5

dnB asian Small cap * 35,19 -3,3 -3,3 -19,4 43,5

dnB realräntefond **** 105,33 0,9 0,9 7,1 17,0

dnB renewable energy *** 764,34 2,0 2,0 -9,7 30,5

east capital rysslandsfonden *** 1074,16 -11,0 -11,0 -26,9 121,5

east capital östeuropafonden **** 31,70 -7,7 -7,7 -25,2 75,4

enter return **** 1086,19 0,3 0,3 12,2 17,6

enter Sverige ** 1599,49 -2,4 -2,4 10,6 134,1

Fidelity america Fund ***** 48,92 -0,1 -0,1 47,4 96,3

Fidelity asian Special Situations **** 215,24 -3,9 -3,9 0,5 68,8

Fidelity china Focus Fund **** 285,35 -5,0 -5,0 -3,1 43,6

Fidelity eMea Fund ***** 89,42 -8,0 -8,0 2,4 93,5

Fidelity european aggressive Fund ** 131,18 -2,4 -2,4 19,5 66,6

Fidelity global Focus Fund **** 319,65 -1,2 -1,2 27,2 75,0

Fidelity global Health care Fund *** 141,07 2,2 2,2 56,1 62,2

Fidelity india Focus Fund **** 172,03 -2,7 -2,7 -13,7 60,0

Fidelity japan advantage **** 1537,62 -3,1 -3,1 6,5 23,7

FiM Bric+ ** 93,22 -5,0 -5,0 -20,7 26,9

FiM russia Small cap * 31,25 -7,6 -7,6 -60,2 3,2

gaM Star china equity USd ***** 148,15 -1,4 -1,0 13,3 143,3

jPM africa equity a accUSd **** 72,79 -6,9 -6,9 5,0 95,9

jPM Brazil equity Fund *** 43,73 -10,3 -10,3 -38,5 8,9

jPM US Small cap growth *** 138,52 0,3 0,3 53,1 126,0

lannebo Mixfond **** 15,83 -1,8 -1,8 14,6 88,8

lannebo Småbolag **** 46,30 -0,6 -0,6 33,6 177,2

lannebo Sverige ** 21,15 -1,5 -1,5 18,6 139,2

lynx dynamic 1 **** 100,10 -6,0 -6,0 -0,1 -

neuberger Berman High yield Bond Fund 124,19 0,5 0,5 - -

Parvest global environment eUr **** 1183,46 -1,5 -1,6 26,8 56,0

PiMcO global investment grade 10,08 1,1 1,1 - -

PiMcO Unconstrained Bond 107,29 0,6 0,6 - -

SeB asset Selection Sek lux 142,60 -3,0 -3,0 1,6 0,9

SeB etisk globalfond **** 9,75 -2,5 -2,5 29,2 54,6

SeB europa Småbolag **** 39,03 -0,2 -0,2 40,7 118,3

SeB nordenfond *** 16,73 -1,8 -1,8 15,3 80,4

Skagen global Sek **** 1113,70 -4,1 -4,1 20,8 85,9

Skagen kon-tiki Sek ***** 625,99 -5,0 -5,0 -0,2 95,3

Standard life garS 121,23 0,4 0,4 - -

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: Olof Daneskog, olof.daneskog@lansforsakringar.se
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länsförsäkringars fonder 2014-01-31 (Sek) externa fonder 2014-01-31 (Sek)


