
Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta 
med 0,25 procentenheter till 0,75 procent vid 
sitt möte i december. Beslutet fattades främst 
mot bakgrund av den senaste tidens oväntat 
låga inflation och att inflationstrycket även 
bedömdes förbli lågt framöver. Det var inte 
bara Riksbanken som överraskades utan flera 
bedömare hade väntat sig ett betydligt högre 
inflationstryck.

Utöver att sänka räntan justerade även 
Riksbanken den förväntade utvecklingen av 
styrräntan ända fram till slutet av 2016 då den 
nu väntas ligga på endast 2,6 procent. Riks-
banken inkluderar dessutom en viss sannolikhet 
för ytterligare sänkning under 2014. Denna 
relativt kraftiga penningpolitiska stimulans 
innebär att Riksbanken tydligt nedprioriterar 
faran med hushållens skuldsättning för att 
istället fokusera på inflationsmålet. Både de 
senaste månadernas inflation men även infla-
tionsförväntningar på längre sikt tyder på att 
inflationstrycket kommer vara mycket begränsat 
och att det krävs krafttag för att inte äventyra 
inflationsmålets trovärdighet. I ett större 
sammanhang är den sjunkande inflationen inte 
endast en svensk företeelse utan även USA och 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,43 –11 öre 
Under 2013 –11 öre

eUR/sek 8,85 –5 öre 
Under 2013 +27 öre

100 JPy/sek 6,11 –11 öre 
Under 2013 –141 öre

eUR/Usd 1,38 +2 cent 
Under 2013 +4 cent

GBP/sek 10,62 –11 öre 
Under 2013 +13 öre

stockholm +2,1% 
OMXS, Under 2013 +18,8%

London +1,5% 
ftSe, Under 2013 +12,6% 

New york +3,0% 
Dow Jones, Under 2013 +20,9%

Nasdaq +2,9% 
nasdaq, Under 2013 +27,7%

Tokyo +3,5% 
topix, Under 2013 +34,0%

svensk lång 2,49% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +26 punkter 
Under 2013 +97 punkter

svensk kort 0,73% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –17 punkter  
Under 2013 –25 punkter

Utveckling December

Eurozonen brottas med en sjunkande inflations-
takt. Om denna globala trend fortsätter kan det 
vara svårt för enskilda länder att kompensera 
med inhemskt inflationstryck och penning-
politiska stumulanser.

Riksbanken reviderade inte sin konjunk-
turbild i någon större utsträckning utan man 
ser framför sig att tillväxten tar fart drivet av 
både investeringar och en högre konsumtion. 
Både Riksbanken och andra bedömare bygger 
till stor del sina ljusa utsikter på de förtroende-
barometrar som publicerats under hösten. 
Hittills har dock inte högre förtroende lett till 
vare sig ökad industriproduktion eller order-
ingång och hushållens sparande är fortfarande 
högt. Det kan vara aktuellt att ställa frågan 
om inte både hushåll och företag blir gladare 
för mindre till följd av de senaste årens svaga 
tillväxt.

Fed påbörjar avtrappning i januari
Den amerikanska centralbanken Federal 
Reserve (FED) annonserade den 18 december 
att man i januari kommer att inleda en avtrapp-
ning i sina köp av stats- och bostadsobligationer. 
I ett första steg minskas köpen från 85 till 75 

konjunktur och marknad: 

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

miljarder dollar i månaden. Sett till vad 
köpen innebär teoretiskt sett är det samma 
sak som att man inte längre sänker räntan i 
samma utsträckning som tidigare. Det vill 
säga, man fortsätter att göra penningpolitiken 
mer expansiv men i lite långsammare takt. 
Eftersom denna form av storskaliga köp inte 
prövats förut är det dock svårt att säga vilken 
effekt köpen har i praktiken.

Flera bedömare har under året varnat för 
vad en avtrappning skulle kunna innebära för 
de finansiella marknaderna. Uppfattningen 
har ofta varit att årets uppgång i riskfyllda 
tillgångar till stor del varit driven av dels 
ökad likviditet och dels på förhoppning att 
centralbankerna stod redo att utöka stödköpen 
om så krävdes. Givet detta fanns betydande 
oro för kursfall och stegrande räntenivåer i 
fall FED skulle annonsera nedtrappning av 
köpen. Reaktionen på neddragningen av 
köpen var dock relativt lugn både på ränte- 
och aktiemarknaden. Det bör tolkas som att 
placerare nu är fokuserade på att tillväxten 
ser ut att återhämta sig istället för att vara 
oroliga för ett minskat likviditetstillskott.

Fortsättning sid 2 



Privat ränta
Sparkonto 0,55
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,55
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 0,55
rörelsekonto lantbruk 0,00
Placeringskonto lantbruk 0,55
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 2014-01-14 (%)

Våra boräntor 2014-01-14 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2013-12-31

Europa
12,3% (11,4)

Nordamerika
16,1% (15,3)

Tillväxtmarknad
4,2% (3,7)

Japan
2,7% (2,6)

Asien
1,4% (10,0)

Sverige
18,2% (21,7)

Räntebärande
45,1% (35,2)

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  

Utöver en annonsering om minskade tillgång-
köp fick marknaden ytterligare vägledning 
om en eventuell första räntehöjning från FED. 
Hittills har de sagt att man låter räntan vara 
oförändrad så länge arbetslösheten överstiger 
6,5 procent och inflationen inte är högre än 
2,5 procent. I det senaste beskedet meddelan-
des dessutom att en första höjning av styrrän-
tan inte är aktuell förrän arbetslösheten med 
god marginal understiger 6,5 procent. Skill-
naden må vara hårfin men den är viktig ur 
flera hänseenden. För det första visar det att 

FED ville ge ett budskap om att man forsätter 
att bedriva en mycket expansiv penningpolitik 
samtidigt som man annonserade en neddrag-
ning av köpen vilket tyder på att man ännu är 
osäker på bärkraften i den underliggande 
ekonomin. För det andra visar det att man nu 
regelbundet använder sig av så kallad framåt-
blickande vägledning vilket innebär att ge en 
prognos på den troliga styrräntan i framtiden. 
Det är därmed en liknande form av penning-
politisk mekanism som Riksbanken använder 
sig av när man ändrar räntebanan. Genom att 

i viss mån binda sig till en räntenivå i framtiden 
kan man i dagläget stimulera ekonomin efter-
som hushåll och företag kan låna med förhopp-
ning om låga räntor även i längre fram.

Sammantaget innebär amerikanska cen-
tralbankens beslut och den efterföljande 
marknadsreaktionen att en stor risk i närtid 
minskat i omfattning. Även om världen i stort 
sett ser likadan ut som tidigare har ändå ett 
moln blåst bort.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna steg på global basis den 
senaste månaden vilket även påverkade den svenska 
långräntan. Orsaken var bättre konjunktursignaler 
från USa i kombination med att den amerikanska 
centralbanken vid sitt möte i december signalerade 
att de kommer att börja trappa ner stödköpen av 
obligationer med 10 miljarder dollar från och med 
januari. vi ser en relativt begränsad uppsida på 
långräntorna från dagens nivå av två orsaker. Dels 
att centralbankerna kommer att hålla korträntorna 
låga en lång tidsperiod för att stödja konjunkturen 
och dels att inflationstrycket är fortsatt lågt och inte 
riskerar att stiga kraftigt undantaget någon form av 
utbudsstörning på exempelvis energimarknaderna. 
På kort sikt kan räntorna dock stiga på grund av 
federal reserves avtappning av stödköpen och om 
amerikanska konjunkturdata fortsätter att överraska 
positivt. för placerare i långa räntefonder innebär 
detta att den löpande avkastningen på runt två pro-
cent inte är tillräckligt hög för att ge skydd om rän-
torna skulle stiga ytterligare härifrån. vi rekommen-
derar därför en fortsatt mindre andel i räntefonder 
med lång löptid. Om räntorna stiger omotiverat 
kraftigt på kort tid finns dock anledning att öka an-
delen i långa räntefonder något framöver.

Den svenska kronan utvecklades relativt slagigt un-
der december. Den viktigaste händelsen var beske-
det från riksbanken om att sänka reporäntan och 
räntebanan vilket agerade sänke för svenska kronan. 
kronan försvagades mot euron redan några dagar 
innan räntebeskedet vilket indikerade att markna-
den prisade in en sannolik räntesänkning. Svensk 
konjunkturstatistik under november och december 
var relativt svag vilket var en bidragande faktor till 
räntesänkningen. valutamarknaden är ofta väldigt 
snabb i att prissätta konjunkturstatistik och central-
banksuttalanden. kronförsvagningen kom dock av 
sig och kronan återhämtade sig ordentligt under 
andra halvan av december. vid årsskiftet kostade en 
euro 8,85 kronor och en amerikansk dollar 6,43 
kronor.

kronans utveckling framöver styrs till stor del av 
konjunkturstatiken. vi tror att kronan kommer att 
försvagas mot dollarn från dagens nivåer. Sverige 
och kronan hämmas av svagare ekonomi i europa 
samtidigt som amerikanska indikatorer visar på stark 
aktivitet i USa. vi tror att amerikanska dollarn kom-
mer gå starkt under 2014, inte bara mot svenska 

Aktier, räntor, valuta och bostad

svenska korta räntorAktier svenska långa räntor

Bostad 

svenska börsen och världsindex 

Valuta

Räntor

svenska kronan

–5

0

5

10

15

20

25

31/1230/930/631/31/1
Svenska börsen Världsindex

5

6

7

8

9

10

11

Euro/SEK

2010 2011 2012 2013

USD/SEK

0

1

2

3

4

5

Svensk lång ränta

2009 2010 2011 2012 2013

Svensk kort ränta

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

Den kortaste bolåneräntan kommer att var låg under 
en lång tid framåt. riksbankens sänkning av reporän-
tan i december påverkade tremånadersräntan nedåt 
ytterligare. Det innebär att tremånadersräntan kom-
mer att bli den billigaste räntan den närmaste tiden. 
Även om den korta tremånaders räntan är lägre det 
närmaste året kommer den att stiga så småningom. 
genom att binda en del av lånet tryggar man den 
delen till låg ränta under flera år. Det gäller också att 
komma ihåg att vi idag har en onormalt låg räntenivå. 
Hushållen gör därför klokt i att förbereda ekonomin 
för kommande räntehöjningar även om det dröjer ett 
tag. en blandning av bunden och tremånaders ränta 
eller ett extra sparande ger ökad trygghet.    

De korta marknadsräntorna sjönk ytterligare under 
december månad i kölvattnet av riksbankens sänk-
ning av reporäntan till 0,75 procent. Marknaden 
hade inte tagit ut hela räntesänkingen i förväg men 
ställde ner räntenivåerna efter riksbankens beslut i 
mitten av december. i sin reporänteprognos förvän-
tar sig riksbanken att räntan ligger kvar på 0,75 
procent under hela 2014 för att sedan börja höjas 
sakta under 2015. Det är framför allt den låga infla-
tionen som hamnat långt ifrån målet på 2 procent 
som fick riksbanken att sänka räntan. Utfallet för 
svensk bnP-tillväxt var svag under 2013 medan 
framåtblickande indikatorer som konjunkturinstitutets 
barometer pekar mot en betydligt starkare tillväxt 
framöver. vi tror att tillväxten i Sverige stärks gradvis 
under 2014 med ett fortsatt lågt inflationstryck. av 
den anledningen tror vi att riksbanken kommer att 
signalera fortsatt låg reporänta vilket ger stöd åt 
fortsatt låga korträntor enligt vår bedömning. 
räntesänkningen innebär att avkastningen i korta 
räntefonder nu ligger runt 1 procent vilket är mycket 
lågt i historiska termer. Man måste ha i åtanke att 
riksbankens låga ränta i första hand främst är riktad 
mot företag som lånar pengar i syfte att få fart på 
svensk tillväxt. 

europa, Japan och USa agerade draglok under det 
starka börsåret 2013 medan tillväxtmarknaderna 
och asien utvecklats svagt. Under det senaste årti-
ondet har tillväxtmarknaderna varit draglok för 
världsekonomin. nu pekar indikatorerna istället mot 
att tillväxten tar fart i europa, Japan och USa. Dessa 
tre stora ekonomier förväntas alla växa under 2014 
och ge upphov till ökade investeringar medan risken 
för snabb inbromsning i tillväxtmarknaderna är stor.

Den amerikanska centralbankens beslut att minska 
på tillförseln av likviditet har skapat stor oro för 
 finansieringen av tillväxtmarknaderna som är starkt 
beroende av globala likviditetsflöden och i synnerhet 
amerikanska dollar. De stora fallen i de lokala valu-
torna under förra året underminerar dessutom sol-
vensen i företagen som lånar i dollar och riskerar att 
skapa en negativ spiral med ännu svagare tillväxt. 

aktiemarknadens styrka under det senaste året 
beror bland annat på att den har prisat in den lju-
sare ekonomiska bilden i de utvecklade marknader-
na. risken är dock att börserna tagit ut väl mycket 
på förhand. vår bedömning är att uppsidan är be-
gränsad i USa medan de europeiska och japanska 
företagen har fortsatt utrymme att höja lönsamhe-
ten. På tillväxtmarknaderna och i asien gäller det att 
vara selektiv och ha god marginal för att ta risk där.

kronan. kronan bör stärkas mot euron framöver med 
tanke på att eurozonen fortfarande brottas med 
stora ekonomiska svårigheter. euron har trots detta 
visat styrka på sistone, mycket tack vare den goda 
riskaptiten i marknaden i kombination med stimule-
rande centralbanker. Om det blir mer osäkert på 
marknaden lär vi se en mer korrekt värdering av 
euron och därmed en försvagning. 



aktiva placeringsförslag fonder

snabba enkla sparförslaget

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

aktiv Defensiv 0,0 0,2
aktiv stabil 0,0 0,2
aktiv balans 0,0 0,2
aktiv tillväxt –0,2 0,4
aktiv Potential –0,3 0,4

Utveckling placeringsförslag 2014-01-13 (%)

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)

Länsförsäkringar
Aktiv Kreditfond
10%
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20%
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25%
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BlackRock 
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GAM China  
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15%
BlackRock 
Dynamic 
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35%

PIMCO
Unconstrained

Bond 20%
Standard Life GARS
20%

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
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bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

bekväm Defensiv 0,0 0,2
bekväm stabil –0,1 0,2
bekväm balans –0,2 0,3
bekväm tillväxt –0,3 0,2

bekväm Potential –0,4 0,1

Utveckling placeringsförslag 2014-01-13, (%)

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.

lägre risk Högre risk

1 2 43 65 7

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.

namnbyte för några av våra fonder mars 2013
nytt namn (tidigare namn)
länsförsäkringar kort räntefond (Penningmarknadsfonden)
länsförsäkringar lång räntefond (Obligationsfonden)
länsförsäkringar sverige & världen (totalfonden)
länsförsäkringar sverige aktiv (Sverigefonden)
länsförsäkringar europa aktiv (europafonden)
länsförsäkringar Usa aktiv (nordamerikafonden)
länsförsäkringar aktiv kreditfond (euroobligationsfonden, ny placeringsinriktning)

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 **** 72,98 0,3 –1,8 5,0 –8,0

länsförsäkringar asienfond ** 85,40 –3,8 0,0 –7,0 60,9

länsförsäkringar europa aktiv *** 307,79 0 18,7 19,7 40,9

länsförsäkringar europa index **** 133,43 0 22,7 24,7 –

länsförsäkringar Fastighetsfond 1606,58 0,6 20,5 21,8 178,8

länsförsäkringar Flexibel 0-100 109,12 –1,2 5,3 – –

länsförsäkringar Företagsobligation norden 99,92 –0,1 – – –

länsförsäkringar Försiktig ** 114,19 –0,9 4,2 10,8 39,6

länsförsäkringar global index 110,68 –0,4 – – –

länsförsäkringar globalfond **** 259,74 –1,4 23,3 30,7 61,4

länsförsäkringar Japanfond *** 65,05 –0,8 23,7 10,3 12,0

länsförsäkringar kort ränta Företag 100,48 0,5 – – –

länsförsäkringar kort räntefond 104,09 0,1 1,1 5,1 7,7

länsförsäkringar lång räntefond *** 147,10 –0,4 –0,4 10,8 15,3

länsförsäkringar offensiv *** 102,07 –0,4 19,2 11,7 60,4

länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 141,50 –0,3 10,8 18,3 40,2

länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 143,11 –0,2 12,9 17,5 51,6

länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 145,17 –0,2 17,7 19,1 65,9

länsförsäkringar Pension 2025 2 **** 150,98 –0,2 20,6 22,3 70,1

länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 148,87 –0,2 20,6 22,2 70,1

länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 78,52 –0,2 20,6 22,1 69,9

länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 78,29 –0,2 20,6 22,1 69,7

länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 93,26 –0,2 20,8 22,2 68,6

länsförsäkringar småbolagsfond ** 383,97 2,2 34,7 15,6 172,2

länsförsäkringar statsobligationsfond ** 10,90 –0,5 –1,2 7,2 9,5

länsförsäkringar sverige & världen *** 26,58 –0,4 18,0 18,2 59,2

länsförsäkringar sverige aktiv *** 901,31 0,8 17,5 17,8 122,4

länsförsäkringar sverige index *** 202,24 1,5 24,4 23,4 130,1

länsförsäkringar teknologifond *** 37,51 2,1 21,9 17,7 74,3

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 228,65 –3,2 –4,5 –14,0 51,2

länsförsäkringar trygghetsfond ** 277,50 –0,1 8,2 15,4 35,6

länsförsäkringar Usa aktiv  **** 182,30 0,1 32,6 45,3 71,0

länsförsäkringar Usa index **** 163,52 –0,1 30,4 44,5 –

alfred berg ryssland *** 381,55 3,1 5,1 –15,0 126,8

blackrock Dynamic Diversified growth 112,61 0,7 7,3 – –

blackrock emerging europe a **** 789,15 –4,2 –1,5 –15,8 67,0

blackrock european a **** 872,78 0,7 25,7 29,0 65,8

blackrock latin america Fund a2 *** 452,41 –3,7 –14,8 –33,6 45,9

blackrock World mining a2 UsD *** 292,42 0 –25,0 –49,8 12,3

bluebay emerging market select bond Fund 1191,61 0,2 –9,3 10,1 –

bluebay investment grade bond Fund 1465,10 0,1 3,8 21,6 –

catella reavinstfond *** 318,20 1,4 27,9 25,4 150,5

Dnb asian small cap * 36,41 1,6 5,8 –24,1 50,2

Dnb realräntefond **** 104,35 –1,4 –5,3 6,9 13,9

Dnb renewable energy *** 749,15 1,1 39,6 –11,9 29,5

east capital rysslandsfonden *** 1206,60 2,3 2,5 –18,3 125,7

east capital östeuropafonden **** 34,34 –1,9 –0,2 –19,5 76,9

enter return **** 1082,85 0 0,6 11,4 17,4

enter sverige *** 1638,66 1,9 22,9 10,8 133,3

Fidelity america Fund **** 48,97 0,5 33,9 44,9 94,0

Fidelity asian special situations ***** 223,89 –2 6,1 0,7 69,3

Fidelity china Focus Fund **** 300,32 –3,8 8,5 –2,6 46,2

Fidelity emea Fund ***** 97,17 –1,7 6,3 –0,1 100,2

Fidelity european aggressive Fund * 134,43 1,2 24,5 22,6 59,3

Fidelity global Focus Fund **** 323,38 0,5 21,4 22,6 72,7

Fidelity global Health care Fund *** 138,06 –1,1 31,6 45,7 62,6

Fidelity india Focus Fund ** 176,75 1,5 –7,2 –25,7 55,2

Fidelity Japan advantage ***** 1587,24 –1,4 16,9 6,8 21,7

Fim bric+ ** 97,74 –2,4 –1,9 –24,0 30,7

Fim russia small cap * 33,82 –0,8 –11,2 –57,0 8,4

gam star china equity UsD **** 148,72 –0,7 26,0 9,8 135,7

JPm africa equity a accUsD **** 77,50 –1,8 4,0 –3,3 99,0

JPm brazil equity Fund **** 48,77 –5,4 –21,4 –40,0 34,3

JPm Us small cap growth *** 137,39 0,2 43,8 41,2 135,9

lannebo mixfond **** 16,12 0,4 13,3 16,0 95,8

lannebo småbolag **** 46,56 1,9 44,4 32,9 186,0

lannebo sverige *** 21,48 0,3 24,5 17,8 143,2

lynx Dynamic 1 *** 106,47 3,6 10,8 3,1 –

neuberger berman High yield bond Fund 123,56 0,4 7,4 – –

Parvest global environment eUr **** 1201,54 1,5 27,5 23,6 58,3

Pimco global investment grade 9,97 –0,5 –0,7 – –

Pimco Unconstrained bond 106,66 –0,7 –2,0 – –

seb asset selection sek lux 147,07 0,4 4,7 3,6 3,2

seb etisk globalfond **** 10,00 –0,2 23,4 28,7 60,3

seb europa småbolag **** 39,10 2,6 35,2 38,0 114,2

seb nordenfond ** 17,03 1 24,2 13,8 79,4

skagen global sek **** 1160,99 –0,8 18,9 23,8 87,4

skagen kon-tiki sek ***** 658,70 –0,9 8,4 –0,1 103,0

standard life gars 120,68 0,7 6,6 – –

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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