
Situationen i Ukraina är allvarlig ur många 
perspektiv. Det är svårt att se framför sig att 
Ryssland bara skulle backa från sin nuvarande 
positionering och i dagsläget handlar det därför 
om hur väst kommer att bemöta situationen. 
Om vi fokuserar på de ekonomiska konse
kvenserna så kan den oro som skapas av en 
så uppenbart instabil situation i Europa ha 
konsekvenser på förtroendet för den ekono
miska återhämtningen. En förutsättning för 
att återhämtningen ska fortsätta är just att det 
finns ett förtroende bland hushåll, företag och 
investerare att konsumera och investera. 

Vädret eller avmattning i USA?
Den ekonomiska statistiken från USA har varit 
svagare än väntat under början av året. Även 
om flera bedömare anser att den stränga kylan 
har varit en tillfällig hämsko för ekonomisk 
aktivitet så är det ingen som vet med säkerhet. 
Vädret är säkert en bidragande faktor men 
frågan är om det förklarar hela nedväxlingen 
eller om den amerikanska ekonomin även 
saktar in av någon annan anledning.

Den nytillträdda ordföranden för den ame
rikanska centralbanken (FED), Janet Yellen, 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 6,40 –14 öre 
Hittills i år –2 öre

EUR/SEK 8,84 +2 öre 
Hittills i år –1 öre

100 JPY/SEK 6,27 –14 öre 
Hittills i år +16 öre

EUR/USD 1,38 +3 cent 
Hittills i år 0 cent

GBP/SEK 10,86 +11 öre 
Hittills i år +24 öre

Stockholm +6,1% 
OMXS, Hittills i år +4,4%

London +4,6% 
FTSE, Hittills i år +0,9% 

New York +4,0% 
Dow Jones, Hittills i år –1,5%

Nasdaq +5,0% 
Nasdaq, Hittills i år +3,1%

Tokyo –2,0% 
Topix, Hittills i år +3,1%

Svensk lång 2,21% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +1 punkter 
Hittills i år –28 punkter

Svensk kort 0,73% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden 0 punkter  
Hittills i år +1 punkter

UTVECKLING FEBRUARI

vittnade i senaten två gånger i februari. Bud
skapet var att den amerikanska ekonomin 
väntas fortsätta återhämtingen och att man som 
alla andra försöker reda ut i vilken utsträckning 
svag data beror på vädret. När FED har möte 
nästa gång den 19 mars kommer sysselsätt
ningen för februari vara publicerad och den 
blir sannolikt starkt vägledande även denna 
gång. En stark siffra skulle för stunden bekräfta 
hypotesen om en fortgående återhämtning i 
ekonomin, medan en oväntat svag siffra skulle 
så tvivel om att vädereffekter gett de senaste 
svaga utfallen.

Den amerikanska arbetslösheten närmar 
sig också snabbt den gräns på 6,5 procent, som 
FED angett vara gränsen för när styrräntan 
Fed Funds kan börja höjas. I dagsläget ligger 
dock en första höjning sannolikt långt borta, 
både på grund av den låga inflationen, men 
också på grund av det faktum att man fort
farande köper bostads och statobligationer 
för 65 miljarder dollar i månaden som extra 
penningpolitisk stimulans och räntan kommer 
inte börja höjas förrän efter att stödköpen upp
hört helt. När gränsen på 6,5 procents arbets
löshet passeras kan man dock förvänta sig att 

Konjunktur och marknad: 

Spänt läge i Ukraina

FED kommer ge mer information om hur 
man resonerar kring en kommande första 
höjning.

 
Europeiska centralbanken  
kan agera om det krävs
Tillväxtutsikterna har fortsatt att förbättras i 
Europa om än något långsammare än tidigare. 
Situationen i Ukraina ökar dock på osäker
heten. Den problematiska situationen med 
låg inflation och hög arbetslöshet är svår att 
bryta. Vid sitt senaste möte lämnade den 
europeiska centralbanken (ECB) ändå styr
räntan oförändrad på 0,25 procent, samtidigt 
som de uttryckte oro över inflationsutveck
lingen och sade sig vara redo med nya verktyg 
om så skulle krävas.  

Vi tror att någon form av extraordinär 
åtgärd kommer att genomföras under året, 
det skulle kunna handla om antingen riktad 
finansieringshjälp till banker i periferin eller 
att man köper obligationer på andrahands
marknaden med nytryckta pengar, vilket är 
detsamma som kvantitativa lättnader.

Fortsättning sid 2 



Privat Ränta
Sparkonto 0,30
Privatkonto 0,00
Aktielikvidkonto 0,30
Fasträntekonto 3 mån 1,65
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 2014-03-14 (%)

Våra boräntor 2014-03-14 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0100

Fördelning per 2014-02-28

Japan
4,3% (2,8)

Räntebärande
10,1% (46,8)

Europa
23,7% (12,2)

Asien
2,6% (–0,2)

Negativ exponering
genom terminer

Tillväxtmarknad
–1,9% (–7,6)

Sverige
24,5% (19,3)

Nordamerika
36,7% (26,7)

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  

Svängningar på tillväxtmarknader 
Tillväxtekonomierna har varit utsatta för stora 
marknadsreaktioner under början av året. Oron 
har kommit i lite olika vågor, accentuerade av 
oro kring effekten på tillväxt marknaderna av 
att den amerikanska centralbanken drar ned 
på sina stödköp, oro kring en inbromsning i 
Kina, och oro kring inhemska förutsättningar 
för tillväxt i de enskilda ekonomierna. För 
dessa ekonomier handlar det om att presentera 
en trovärdig plan för hur de planerar att hantera 
situationen. Flera länder som upplevde fallande 
valutor har höjt sina styrräntor, men mer 
åtgärder kommer att behövas. Oron kring till
växtekonomierna kan nu komma att späs på 
ytterligare med tanke på situationen i Ukraina.

Svensk inflation lägre än väntat
Den svenska inflationen har återigen överraskat 
bedömare och kommit in betydligt lägre än 
väntat. Dessutom visade sig flera direktions
medlemmar i Riksbanken betydligt mer öppna 
än väntat för ytterligare sänkningar i det 
senaste penningpolitiska protokollet. Om nästa 
inflationssiffra (för februari) inte gör att infla
tionen närmar sig Riksbankens prognos för 
inflationen, måste Riksbanken sannolikt revi
dera sin inflationsprognos nedåt och då ligger 
en sänkning av reporäntan till 0,5 procent 
mycket nära till hands. 

BNP för fjärde kvartalet kom in betydligt 
starkare än väntat och helåret 2013 slutade 
därmed med en tillväxt på 1,5 procent. Det 

fjärde kvartalet var den privata konsumtionen 
stark, vilket stämmer överens med vår syn om 
att hushållen i större utsträckning än tidigare 
driver återhämtningen i svensk ekonomi. Till
växten var betydligt starkare än Riksbankens 
prognos och därmed ett argument mot en 
ytterligare sänkning av reporäntan, i närtid blir 
dock inflationen helt avgörande för Riksbanken. 

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De fallande korträntorna har medverkat till att hålla 
nere de långa marknadsräntorna den senaste måna-
den. Även i USA och Europa har de långa marknads-
räntorna förlivit låga till följd av svagare konjunktur-
signaler i USA och därmed förväntningar på att den 
amerikanska centralbanken kommer att ta en paus i 
nedtrappningen av stödköpen av statsobligationer. 
En frågeställning som kommit upp är om de svaga 
konjunktursiffrorna beror på det extremt kalla vädret 
i östra USA i början av året eller om det skett en mer 
varaktig avmattning i den amerikanska ekonomin. Vi 
gör bedömningen att mycket av försvagningen i USA 
är väderrelaterad och att tillväxten kommer att 
komma tillbaka under våren. Vi tror också att det 
kommer att krävas en mer markerad avmattning för 
att få Federal Reserve att ta en paus i nedtrapp-
ningen av stödköp. Sammantaget gör detta att de 
långa marknadsräntorna kommer att stiga något de 
närmaste månaderna, enligt vår bedömning. Det 
som talar emot detta är om krisen i Ukraina förvärras 
vilket kan medföra sjunkande räntor då investerare 
söker sig till säkrare investeringar. Om krisen får en 
fredlig lösning och vårt huvudscenario med starkare 
konjunktur införlivas kan man utnyttja tillfället med 
fallande räntor att minska ner placeringar i långa 
räntefonder till fördel mot korta räntefonder eller 
fonder som har en flexibel löptidsstrategi.   

Utsikterna för den svenska kronan har försämrats den 
senaste månaden. Inflationssiffror som presenterades i 
februari var svagare än väntat och sätter lite press på 
Riksbanken framöver. Protokollet från det senaste ränte-
mötet publicerades den 26 februari och visade att flera 
ledamöter uttryckt oro för just låg inflation i Sverige. 
Flera marknadsaktörer spekulerar nu i att Riksbanken 
kan komma att sänka räntan på nästa räntemöte vilket 
skapar en sämre miljö för svenska kronan som kortsiktigt 
försvagats mot både euron och dollarn. Det är dock inte 
bara fallande inflation som skapat frågetecken för 
svenska kronan. I Kina finns oro kring ökade finansiella 
risker samt tecken på viss avmattning i tillväxttakten.  
I Ukraina beror försvagningen på ökade politiska orolighe-
ter. Marknaden är nervös över hur situationen kan komma 
att utvecklas och riskaptiten har försämrats avsevärt. 
Svenska kronan har historiskt försvagats under liknande 
omständigheter och vi tror inte att det blir annorlunda 
denna gång. Vi tror därför att kronan successivt kommer 
försvagas mot euron och dollarn till dess att oroligheterna 
i öst lagt sig. Vi tror att inom den närmaste månaden kan 
en euro kosta över 9 kronor vilket är nivåer vi inte sett 
sedan början på december. Mönstret förväntas bli samma 

Aktier, räntor, valuta och bostad

Svenska korta räntorAktier Svenska långa räntor
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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 epostprenumera
tion av Sparutsikter.

SPARUTSIKTER VIA E-POST

Våra prognoser på 12 månaders sikt

Under de kommande månaderna kommer tremåna-
ders bindningstid ligga på fortsatt låga nivåer och 
vara det billigaste alternativet. 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. 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 räntehöjningar.  

De korta marknadsräntorna föll ytterligare under febru-
ari, drivet av ett lägre utfall för den svenska inflationen 
för januari månad. Räntenedgången förstärktes av att 
ett flertal ledamöter i det senaste protokollet nämnde 
att ytterligare sänkning av reporäntan kunde bli nödvän-
dig om inflationen fortsätter att överaska på nedsidan. 
Inflationen i januari sjönk tillbaka till minus 0,2 pro-
cent vilket var tre tiondelar lägre än marknadens förvän-
tan och Riksbankens prognos. Om inflationen även vid 
nästa utfall fortsätter att ligga under Riksbankens 
prognos, ser vi det som troligt att Riksbanken sänker 
räntan till 0,5 procent. Marknadens prissätter mot slu-
tet av februari en räntesänkning med strax under 40 
procents sannolikhet. Vi fick i slutet av februari utfallet 
för BNP-tillväxten för det fjärde kvartalet 2013 vilken 
var betydligt starkare än väntat även om den till stor del 
var driven av en lageruppbyggnad. Den starkare BNP-
tillväxten ändrar inte vår syn på Riksbanken i lika stor 
utsträckning som den låga inflationen. Men BNP-
utfallet innebär att tillväxten nu ligger mer i linje med 
konjunkturbarometrar som pekar på en fortsatt åter-
hämtning av tillväxten i Sverige. Den låga inflationen i 
Sverige talar för att korträntorna kommer att ligga kvar 
på en låg nivå de närmaste månaderna. Detta innebär 
att korta räntefonder har en mycket låg löpande avkast-
ning, för traditionella korta räntefonder under en pro-
cent. För att öka den löpande avkastningen förordar vi 
därför korta räntefonder med kreditexponering.   

Den oroliga situationen i Ukraina skapar oro på bör-
serna runt om i världen, i synnerhet i Ryssland och 
Östeuropa.

Vi anser att aktiemarknaden gått lite väl starkt 
med hänsyn till den pågående återhämtningen. Vårt 
huvudscenario för året är dock att den ekonomiska 
återhämtningen fortsätter och att USA, Europa och 
Japan är de länder som förbättras mest. Uppgången 
på aktiemarknaden under förra året kom initialt sett 
av sig något under inledningen av 2014, delvis på 
grund av snöstormarna i USA.

Samtidigt påverkades tillväxtmarknaderna av far-
hågor kring effekten av den amerikanska centralbankens 
nedtrappning av sina stödköp. Den främsta oron 
gäller minskad tillgång på dollar vilket kan innebära 
att dessa länder får det svårare att finansiera sina 
bytesbalansunderskott. Därtill har de senaste årens 
skulduppbyggnad i Kina skapat oro på aktiemarknaden 
om vad ökade kreditförluster kan innebära för den 
kinesiska ekonomin.  

för amerikanska dollar mot svenska kronan där vi förväntar 
oss en starkare dollar mot svenska kronan. Vår bedöm-
ning 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 relativt sett starkare ut 
och vår bedömning är att dollarn kommer stärkas mot de 
flesta stora valutorna på längre sikt. 



Aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

Aktiv Defensiv 0,3 0,8
Aktiv Stabil 0,0 0,3
Aktiv Balans 0,0 0,4
Aktiv Tillväxt –1,1 –1,5
Aktiv Potential –2,9 –4,2

Utveckling placeringsförslag 2014-03-14 (%)

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.
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Bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

Bekväm Defensiv –0,1 0,2
Bekväm Stabil –0,7 –0,9
Bekväm Balans –0,7 –0,8
Bekväm Tillväxt –2,4 –3,5

Bekväm Potential –3,1 –4,7

Utveckling placeringsförslag 2014-03-14, (%)

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 72,91 -0,1 -0,1 8,5 -11,6

Länsförsäkringar Asienfond *** 84,70 4,2 -0,8 3,1 53,7

Länsförsäkringar Europa Aktiv *** 315,84 4,4 2,6 24,5 56,1

Länsförsäkringar Europa Index *** 137,00 4,4 2,7 27,3 -

Länsförsäkringar Fastighetsfond 1852,05 10,4 15,3 42,1 215,4

Länsförsäkringar Flexibel 0-100 109,96 1,8 0,8 5,6 -

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 100,79 0,5 0,9 - -

Länsförsäkringar Försiktig ** 115,17 1,5 0,9 13,4 41,0

Länsförsäkringar Global Index 111,88 3,7 1,1 - -

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 257,13 2,7 -1,0 31,6 61,0

Länsförsäkringar Japanfond *** 61,50 -1,5 -5,5 6,2 12,2

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 100,86 0,1 0,4 - -

Länsförsäkringar Kort Räntefond ** 104,23 0,0 0,1 4,9 6,8

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 148,60 0,4 1,0 12,2 16,0

Länsförsäkringar Offensiv *** 103,02 3,4 0,9 16,4 66,6

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 143,54 2,0 1,4 21,0 43,2

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 145,16 2,1 1,4 21,1 55,9

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 147,25 3,0 1,4 23,6 71,4

Länsförsäkringar Pension 2025 2 **** 153,26 3,7 1,5 27,0 75,8

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 151,10 3,7 1,5 26,8 75,7

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 79,70 3,7 1,5 26,8 75,5

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 79,47 3,7 1,5 26,8 75,4

Länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 94,66 3,7 1,5 27,0 74,1

Länsförsäkringar Småbolag Sverige ** 416,67 6,4 8,5 28,1 174,5

Länsförsäkringar Statsobligationsfond ** 11,00 0,3 1,0 8,6 10,5

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 27,28 4,5 2,6 24,2 66,5

Länsförsäkringar Sverige Aktiv *** 926,69 3,8 2,8 25,4 141,6

Länsförsäkringar Sverige Index *** 209,43 4,4 3,6 31,4 148,3

Länsförsäkringar Teknologifond *** 38,58 5,4 2,8 22,2 64,5

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 220,24 2,2 -3,7 -8,2 44,5

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 284,62 2,9 2,6 20,5 41,4

Länsförsäkringar USA Aktiv  **** 185,17 4,0 1,6 50,7 72,7

Länsförsäkringar USA Index **** 165,34 3,7 1,1 48,4 -

Alfred Berg Ryssland **** 332,71 -4,3 -12,8 -24,8 86,8

BlackRock Dynamic Diversified Growth 114,39 2,0 1,5 - -

BlackRock Emerging Europe A *** 711,05 -2,1 -9,9 -23,2 65,0

BlackRock European A **** 900,56 4,5 3,2 31,4 86,8

BlackRock Latin America Fund A2 *** 424,69 1,9 -6,1 -30,3 30,5

BlackRock World Mining A2 USD ** 296,90 5,1 1,5 -44,5 6,3

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1189,24 1,9 -0,1 9,9 -

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1495,11 1,3 2,0 23,0 -

Catella Reavinstfond *** 333,17 5,4 4,7 34,6 161,1

DNB Asian Small Cap * 37,25 7,3 2,3 -7,1 46,1

DNB Realräntefond **** 104,96 -0,2 0,6 5,3 14,3

DNB Renewable Energy *** 823,23 9,6 9,9 -2,5 40,2

East Capital Rysslandsfonden *** 1023,37 -5,8 -15,2 -31,8 90,0

East Capital Östeuropafonden **** 31,21 -2,6 -9,1 -26,9 66,1

Enter Return **** 1087,82 0,2 0,5 12,3 17,0

Enter Sverige ** 1702,37 5,5 3,9 21,1 142,8

Fidelity America Fund ***** 50,07 4,4 2,2 48,3 99,3

Fidelity Asian Special Situations **** 221,70 4,9 -1,0 9,8 68,8

Fidelity China Focus Fund **** 283,64 1,9 -5,6 -0,6 34,0

Fidelity EMEA Fund ***** 90,58 1,2 -6,8 1,3 85,4

Fidelity European Aggressive Fund ** 138,37 4,6 2,9 24,9 81,2

Fidelity Global Focus Fund **** 327,52 3,8 1,3 27,9 77,2

Fidelity Global Health Care Fund *** 147,93 7,2 7,1 61,8 70,7

Fidelity India Focus Fund **** 179,61 5,8 1,6 -7,5 72,3

Fidelity Japan Advantage **** 1490,94 -2,6 -6,1 0,7 27,6

FIM BRIC+ ** 94,75 3,4 -3,5 -18,5 25,7

FIM Russia Small Cap * 29,20 -8,5 -13,6 -61,9 34,5

GAM Star China Equity USD ***** 153,47 5,1 2,5 22,7 127,2

JPM Africa Equity A AccUSD **** 74,75 1,6 -4,4 7,3 89,3

JPM Brazil Equity Fund *** 45,22 2,3 -7,3 -36,1 10,5

JPM US Small Cap Growth *** 145,09 6,0 5,0 53,2 143,6

Lannebo Mixfond **** 16,47 2,9 2,2 21,2 97,3

Lannebo Småbolag **** 49,63 6,2 6,6 48,9 195,0

Lannebo Sverige ** 22,68 5,9 5,6 29,6 154,6

Lynx Dynamic 1 **** 103,75 3,0 -2,6 6,9 -

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 126,74 2,0 2,6 - -

Parvest Global Environment EUR **** 1223,41 5,6 1,7 31,0 62,1

PIMCO Global Investment Grade 10,19 1,3 2,2 - -

PIMCO Unconstrained Bond 107,89 0,7 1,2 - -

SEB Asset Selection SEK Lux 146,71 1,9 -0,2 2,8 2,7

SEB Etisk Globalfond **** 10,05 3,8 0,5 30,7 65,7

SEB Europa Småbolag **** 41,45 5,7 6,0 51,4 132,4

SEB Nordenfond *** 17,99 7,0 5,6 23,8 97,7

SKAGEN Global SEK **** 1153,47 3,7 -0,6 23,9 93,8

SKAGEN Kon-Tiki SEK ***** 636,19 3,3 -3,4 2,1 92,3

Standard Life GARS 121,60 0,4 0,8 - -

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 2014-02-28 (SEK) Externa fonder 2014-02-28 (SEK)


