
Återigen påminns vi om att en liten tuva 
mycket väl kan komma att välta stora lass.  
I slutet av mars stod det klart att Cypern får ett 
nödlån från eurozonen på 10 miljarder euro 
för att kunna återkapitalisera landets bank-
system. En förutsättning för lånet är dock att 
Cypern bidrar med en del av finansieringen. 
För att åstadkomma detta kommer Cypern 
att införa en avgift (läs skatt), på insättningar 
i banker som överstiger 100 000 euro. 

Viktig indikation för eurozonen 
Nyheten om Cypern kan vara av mycket stor 
vikt för hur man bedömer risker kopplade till 
den finansiella stabiliteten i eurozonen fram-
över. Det är nämligen första gången som 
insättaren, det vill säga hushåll och företag  
i en bank, och inte professionella investerare 
i bankobligationer och bankernas aktieägare, 
som får ta smällen vid stora bankförluster.

Det kan tyckas vara en rimlig utgångs-
punkt att de som lånar ut pengar till en bank 
bör vara medvetna om att risken för lånet beror 
på hur banken sköts, och att man inte bara 
kan lockas av höga räntor 1. Men här kommer 
skälet till varför man har en insättningsgaranti 

Utveckling febrUari

Sparutsikter
Länsförsäkringar

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 april 2013

Källa: Macrobond

Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,51 +6 öre 
Hittills i år 0 öre

eUR/sek 8,36 –7 öre 
Hittills i år –22 öre

100 JPy/sek 6,98 –1 öre 
Hittills i år –54 öre

eUR/Usd 1,28 –3 cent 
Hittills i år –4 cent

GBP/sek 9,88 +11 öre 
Hittills i år –61 öre

stockholm 0% 
OMXS, Hittills i år +9,1%

London +0,8% 
ftSe, Hittills i år +8,7% 

New york +3,7% 
Dow Jones, Hittills i år +11,2%

Nasdaq +2,5% 
nasdaq, Hittills i år +7,3%

Tokyo +2,6% 
topix, Hittills i år +16,4%

svensk lång 1,79% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –9 punkter 
Hittills i år +27 punkter

svensk kort 0,96% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –3 punkter  
Hittills i år –2 punkter

UtVeckling mars

med i spelet; om en bank får problem och inte 
kan betala sina insättare kan det lätt spridas 
en oro hos insättare i andra banker som kanske 
inte alls har några underliggande problem. På 
så sätt uppstår en ond spiral av finansiell 
instabilitet som kan skapa stora störningar i 
den reala ekonomin. Under den amerikanska 
depressionen på 30-talet, då ingen insättnings-
garanti fanns, uppstod sådana problem ett 
flertal gånger.

Förtroendet naggas i kanten
Insättningsgarantin i eurozonen är för när-
varande just 100 000 euro, det vill säga precis 
vid den gräns där Cyperns insättningsskatt 
börjar tas ut. Eftersom nivån på insättnings-
garantin respekterades, innebär detta att hus-
håll och företag i övriga eurozonen inte behöver 
oroa sig för framtida bankpaket?

Kanske, men då bör man komma ihåg att 
eurogruppens första förslag till Cypern fak-
tiskt inkluderade skatt även på insättningar 
under 100 000 euro, vilket skulle innebära att 
insättningsgarantin inte gällde fullt ut. Det 
förslaget röstades dock ned av det cypriotiska 
parlamentet, men enligt min uppfattning är 

konjunktur och marknad: 

Cypern – en liten tuva 

signalen ändå tydlig: eurozonens ledare är 
beredda att åsidosätta insättningsgarantin när 
det blåser upp till storm. Detta tillsammans 
med att man för första gången låter insättare 
stå för en del av notan borde få betydande 
konskevenser vad gäller förtroendet för euro-
zonens bankväsende.

När sedan ordförande i Eurogruppen 
Jeroen Dijsselbloem i en intervju med Financial 
Times antyder att det cypriotiska avtalet ska 
tas som en varning för andra euroländer med 
problem börjar mina alarmklockor ringa ännu 
mer. Senare fick man skicka ut ett pressmed-
delande som påtalade det unika med Cypern-
avtalet och att det inte ska ses som en mall 
för eventuellt kommande insatser, men jag 
skulle säga att skadan redan var skedd.

cypriotiska och italienska vågor
Det finns fortfarande stora problem i euro-
zonens banksektor, det gäller spanska, italien-
ska men även franska och holländska banker. 
Och det är just här som det finns en risk att 
Cypernfallet kan visa sig vara tuvan som välter 
lasset. Om fler banker i eurozonen behöver 
återkapitaliseras på grund av ökande kredit-
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Privat ränta
Sparkonto 0,65
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,65
fasträntekonto 3 mån 2,00
fasträntekonto 1 år 2,30
fasträntekonto 2 år 2,00
fasträntekonto 5 år 2,80
Företag ränta
Placeringskonto företag 0,65
rörelsekonto lantbruk 0,00
Placeringskonto lantbruk 0,65
Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

2,45

Bindningstid ränta
rörlig ränta 3 mån 3,03
1 år 3,09
2 år 3,09
3 år 3,20
4 år 3,44
5 år 3,50
7 år 3,90
10 år 4,15

Våra bankräntor 2013-04-11 (%)

Våra boräntor 2013-04-11 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2013-03-31

Sverige
12,0% (11,4)

Japan
2,7% (3,0)

Asien
1,9% (2,0)

Tillväxtmarknader
–0,8% (4,9)

Europa
–10,9% (0,4)

Nordamerika
31,7% (19,0)

Räntebärande
63,3% (59,3)

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

ny fond aktiv kreditfond

Den 15 mars 2013 startar den nya fonden 
Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den 
nya fonden investerar globalt i företags-
krediter, stats- och bostadsobligationer. 
Den nya fonden startas genom att Läns-
försäkringar Euroobligationsfond byter 
namn och placeringsinriktning.

namnbyte för några av våra fonder

Ändringarna genomförs som ett steg i  
att förtydliga våra fonder och särskilja 
fonderna åt. 

läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt  

förluster, kommer frågan uppstå; vem ska ta 
smällen? Med Cypernavtalet visar eurozonens 
ledare att skattebetalare framöver inte själv-
klart står för notan.

Till skillnad från tidigare räddningsinsatser 
där insättare varit skyddade kommer hushåll 
och företag då ställa den berättigade frågan: 
kommer jag få tillbaka mina pengar? Om 
alltför många går från att ställa den frågan 
till att börja ta ut sina pengar kan eurozonen 
stå inför en ny bankkris av mycket stora pro-
portioner. I januari i år hade hushåll och före-
tag drygt 3 400 miljarder euro insatta på konton 
utan bindningstid i eurozonens banker, det 
motsvarar cirka 10 procent av hela banksektorns 

finansiering. Att återställa ett förlorat förtroende 
hos insättare kommer sannolikt kräva mer än 
ett uttalande från ECB-chefen 2. 

Vad betyder då detta för det svenska 
banksystemet? Här tror jag inte det finns några 
betydande risker, snarare tvärtom. Om för-
troendet för eurozonens bankgaranti minskar 
kommer insättare att vara betydligt mer 
selektiva om vilken bank i vilket land som 
ska få ta hand om deras sparande. Svenska 
banker är i dagsläget väl kapitaliserade och 
har betydande likviditetsreserver, och detta 
kombinerat med starka svenska statsfinanserna 
gör att vårt banksystem i dagsläget upplevs 
som stabilt. Ett inflöde av utländska insätt-
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ningar skulle faktiskt kunna minska bankernas 
behov av låna på utländska obligationsmark-
nader. Då Riksbanken tidigare påtalat risken 
med bankernas marknadsupplåning i utländsk 
valuta skulle säkert mer insättningar i bank-
systemet från utlandet välkomnas.

1  Här inkluderar jag både de som köper bankens 
obligationer och de som har pengar på insättnings-
konton.

2  Mario Draghi uttalade sig i juli 2012 om att ECB 
skulle göra allt som krävdes för att bevara euron. 
Detta uttalande anses av många vara anledningen 
till att läget på finansmarknaderna lugnades under 
resten av året.  

Anders Nordberg, makroekonom
anders.nordberg@lansforsakringar.se



Mars månad inledde med stigande långa marknads-
räntor för att sedan sjunka mot slutet av månaden. i 
början av månaden var det bättre konjunkturdata 
och de nya reglerna för skuldmatchning för försäk-
ringsbolagen (Solvency ii) som pressade upp rän-
torna. i slutet av månaden var det utvecklingen på 
cypern och euroländerna som drev ner räntorna. 
lösningen på cypernkrisen där bankernas finansiä-
rer fick ta stora förluster riskerar att försämra kon-
junkturutsikterna om metoden skulle tillämpas som 
lösning i andra länder med obalanser i banksektorn. 
Osäkerheten ledde till att investerare återigen flydde 
till säkra placeringar som tyska statspapper. 
eftersom Sverige precis som tyskland räknas till 
gruppen av de stabila och säkra länderna i europa 
sjönk de långa räntorna även i Sverige. På kort sikt 
kan räntorna sjunka ytterligare till följd av situatio-
nen i euroländerna medan stabilare konjunkturutsik-
ter i USa och i Sverige bör leda till något stigande 
räntor på sikt. för en placerare innebär det här att 
avkastningen i långa räntefonder gynnas då räntorna 
sjunker. Det är dock tillfälle att minska andelen 
långa räntefonder i portföljen, då den löpande av-
kastningen är historiskt mycket låg i förhållande till 
risken som långa bindningstider innebär.

Den svenska kronan fortsatte att stärkas i början av 
mars och gjorde ett nytt rekord i handelsvägda termer. 
Svenska kronan får stöd från svensk konjunkturdata 
som fortsätter komma in starkt, samtidigt som data 
från euroländer och Storbritannien varit sämre än 
förväntat. Den allmänna trenden med starkare ameri-
kansk dollar innebar dock att kronan försvagades nå-
got mot  dollarn under månaden medan den stärktes 
mot euron och det brittiska pundet. Pundet försvaga-
des då Storbritannien fick sänkt kreditbetyg av rating-
institutet Moody´s samtidigt som utspel kring folkom-
röstning om eU-medlemskap tidigare i år ökat osäker-
heten kring den ekonomiska utvecklingen. Den starka 
kronan är bra för svenska konsumenter som får lägre 
priser på importerade varor. Det är samtidigt en utma-
ning för svenska exportföretag som får en konkurren-
snackdel. vi lär se en ökad debatt bland svenska ex-
portörer och riksbanken om den svenska kronan 
fortsätter stärkas i samma takt. frågan är då om 
riksbanken väljer att ge sig in i valutakriget genom att 
sänka räntan för att bromsa kronförstärkningen. en 
fortsatt oro i euroländerna gör att kronan kan stärkas 
ytterligare eftersom Sveriges ekonomi är stabil och 

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

31/328/231/11/1
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

riksbanken kommer troligen inte att sänka reporän-
tan ytterligare utan ligger kvar på denna nivå under 
lång tid framöver. räntan ligger på en mycket låg 
nivå och kommer enligt deras egen prognos att stiga 
sakta under nästa år. fortfarande finns en viss oro 
kring ekonomiska och politiska problem i eurozonen, 
just nu främst på cypern och i italien. Samtidigt 
finns ljuspunkter i ekonomin vilket riksbanken tar 
fasta på. Den kortaste boräntan kommer att ligga 
kvar runt nuvarande nivå i år vilket är betydligt un-
der den normala. De bundna boräntorna börjar däre-
mot röra sig uppåt i takt med att finansoron minskar 
i omvärlden. fortfarande är skillnaden liten mellan 
den kortaste bindningstiden och de längre bind-
ningstiderna vilket ger ett bra tillfälle att binda på 
längre tider. Det gäller samtidigt att inte binda till 
längre tider än man har tänkt att bo kvar eftersom 
det kostar att lösa ett bundet lån i förväg. Det är 
även klokt att räkna på vad höjda räntor innebär och 
spara ihop mellanskillnaden mellan dagens ränte-
kostnader och högre ränta. Då hinner man vänja sig 
vid högre kostnader samtidigt som en ekonomisk 
buffert byggs upp.

De korta marknadsräntorna steg kraftigt i början av 
mars till följd av bättre konjunkturdata i Sverige och 
USa och som ett led i en allmän ränteuppgång. De 
förbättrade konjunkturutsikterna i Sverige har lett 
till att marknaden inte längre räknar med räntesänk-
ningar från riksbanken i år. vi bedömer att sanno-
likheten för ytterligare räntesänkningar minskat då 
riksbanken tydligt uttryckt att man inte vill sänka 
räntan ytterligare, vilket framkom i protokollet från 
det penningpolitiska mötet i februari. Om situatio-
nen i euroländerna försämras och den svenska kro-
nan stärks så mycket att inflationen hamnar alltför 
långt under inflationsmålet på 2 procent ökar dock 
sannolikheten för att riksbanken sänker räntan 
igen. Det mest troliga är dock att reporäntan ligger 
kvar på 1,0 procent det närmaste året som situatio-
nen ser ut just nu. Det innebär också att interbank-
räntan Stibor ligger kvar på nivåer strax över 1 pro-
cent vilket är basen för den rörliga bolåneräntan. 
Den förväntade avkastningen i korta räntefonder 
ligger på strax över 1 procent det närmaste året. Det 
är en relativt låg avkastning men det beror på den 
mycket låga ränta som riksbanken håller vilken ju 
är basen för korta ränteplaceringar.

Det finns flera olika signaler att hålla utkik efter när det 
gäller skiften på aktiemarknaden. av dessa signaler är vär-
deringen aktiemarknadens ”första förvarslinje” när det 
gäller osäkerhet. i somras fanns det utrymme för att en 
minskad oro för faktorer som lågkonjunktur i kina, budgets-
tup i USa och ett sammanbrott för euron skulle kunna re-
sultera i en uppvärdering och stigande aktiekurser. globalt 
var förvaltare positionerade för dessa osäkerheter men i takt 
med att osäkerheten för dessa faktorer minskat på markna-
den har placerare kommit tillbaka till aktier. vår bedömning 
från mitten av september var att aktiemarknaden hade nått 
rimliga värderingar mot bakgrund av de risker som trots allt 
finns med stora skuldbördor i USa, Japan och europa. 
amerikanska centralbankens enorma omsvängning vid 
samma tidpunkt, från restriktiv penningpolitik till enormt 
expansiv, har lett till att aktier i år nått nya högsta nivåer. 
Detta trots att makroekonomisk statistik inte överraskar lika 
positivt som tidigare under hösten.  Det är sällan rätt att 
kämpa mot de rörelser som uppstår på marknaden som en 
följd av centralbankernas agerande, men med värderingar 
på högsta nivåer och därmed små marginaler, är aktier i dag 
inte lika attraktiva. när marginalerna för osäkerhet blir till-
räckligt stora är vi naturligtvis intresserade igen. en rekyl på 
uppgången skulle kunna vara en paus som förfriskar. 
aktieplacerare börjar bli mer selektiva och i likhet med tidi-
gare toppar i aktiemarknaden är det endast ett fåtal länder, 
sektorer och bolag som är med upp till toppen. vi föredrar 
amerikanska aktier, defensiva sektorer och aktier i företag 
med starkt kassaflöde och starka balansräkningar. 

räknas till de säkra länderna för valutaplaceringar i 
europa. vi tror också att kronan stärks mot euron till 
följd av den osäkra ekonomiska- och politiska utveck-
lingen i euroländerna. vi räknar dock inte med att 
kronan blir starkare mot dollarn. Den amerikanska 
dollarn lär fortsätta sin positiva trend och stärkas mot 
de flesta stora valutorna den närmaste tiden då den 
amerikanska konjunkturen utvecklas stabilt, speciellt 
jämfört med europa och tillväxtmarknaderna. 



aktiva placeringsförslag

Bekväma placeringsförslag

snabba enkla sparförslaget

1 månad Hittills i år

Bekväm defensiv 0,4 1,0
Bekväm stabil 0,1 1,6
Bekväm Balans 0,1 2,9
Bekväm tillväxt –0,8 2,5
Bekväm Potential –1,3 2,7

Utveckling placeringsförslag 2013-04-11, (%)

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

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag
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1 månad Hittills i år

aktiv defensiv 0,4 0,0
aktiv stabil 0,2 1,0
aktiv Balans –0,2 1,1
aktiv tillväxt 0,0 2,5
aktiv Potential 0,5 4,7

Utveckling placeringsförslag 2013-04-11, (%)

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

Spar- och placeringsförslag fonder
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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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1 månad 2013 3 år 5 år

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.

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 **** 72,25 -0,5 -2,8 -4,8 13,7

länsförsäkringar asienfond ** 83,82 -1,2 -1,9 1,2 3,2

länsförsäkringar europa aktiv **** 263,67 2,1 1,7 2,0 -7,9

länsförsäkringar europa index **** 111,71 1,2 2,7 3,6 -

länsförsäkringar Fastighetsfond 1471,78 -1,1 10,3 45,7 56,0

länsförsäkringar Flexibel 0-100 106,43 1,2 2,7 - -

länsförsäkringar Försiktig ** 111,79 1,2 2,0 9,4 22,7

länsförsäkringar globalfond **** 220,95 1,1 4,9 10,1 16,8

länsförsäkringar Japanfond *** 58,43 5,9 11,1 -1,7 -1,8

länsförsäkringar kort räntefond *** 103,19 0,1 0,3 4,4 11,4

länsförsäkringar lång räntefond *** 147,15 0,5 -0,4 11,0 26,7

länsförsäkringar offensiv **** 91,79 2,3 7,2 1,5 11,0

länsförsäkringar Pension 2010 133,11 1,7 4,2 10,5 23,2

länsförsäkringar Pension 2015 133,23 1,8 5,1 8,2 18,5

länsförsäkringar Pension 2020 131,9 2,0 7,0 8,3 18,0

länsförsäkringar Pension 2025 135,22 2,2 8,0 9,6 19,2

länsförsäkringar Pension 2030 133,24 2,1 7,9 9,5 19,1

länsförsäkringar Pension 2035 70,27 2,1 7,9 9,2 19,1

länsförsäkringar Pension 2040 70,13 2,2 8,0 9,3 19,1

länsförsäkringar Pension 2045 83,39 2,2 8,0 9,0 17,8

länsförsäkringar småbolagsfond *** 328,83 1,0 15,4 9,9 32,9

länsförsäkringar statsobligationsfond ** 10,96 0,5 -0,6 8,2 21,5

länsförsäkringar sverige & Världen *** 24,1 2,1 7,0 6,0 14,8

länsförsäkringar sverige aktiv **** 816,58 0,0 6,4 25,1 46,1

länsförsäkringar sverige index *** 177,65 1,1 9,3 25,3 -

länsförsäkringar teknologifond **** 32,09 1,6 4,2 0,9 18,6

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 233,14 -2,0 -2,7 -4,9 -12,6

länsförsäkringar trygghetsfond ** 265,15 0,9 3,4 9,7 13,2

länsförsäkringar Usa aktiv  *** 154,01 4,7 12,0 20,3 34,0

länsförsäkringar Usa index ***** 140,08 4,4 11,7 25,5 -

aktie-ansvar graal total 96,79 0,9 1,7 - -

alfred Berg ryssland **** 348,65 -5,8 -4,0 -15,3 -21,3

Blackrock emerging europe a **** 775,8 -2,7 -3,1 -13,1 -21,1

Blackrock european a **** 718,03 1,3 3,4 6,6 15,9

Blackrock latin america Fund a2 *** 534,53 -0,2 0,7 -11,7 6,3

Blackrock World mining a2 Usd *** 330,63 -5,4 -15,2 -33,0 -40,8

BlueBay emerging market select Bond Fund 1292,77 -0,8 -1,5 29,1 -

BlueBay investment grade Bond Fund 1421,68 0,5 0,7 19,5 -

catella reavinstfond *** 270,34 0,6 8,6 23,0 29,8

dnB asian small cap * 32,76 -1,5 -4,8 -30,9 -21,2

dnB realräntefond *** 109,17 1,6 -1 14,1 22,3

dnB renewable energy *** 587,27 3,8 9,4 -32,2 -36,4

east capital rysslandsfonden *** 1147,40 -5,2 -2,6 -14,8 -20,5

east capital östeuropafonden **** 33,89 -2,6 -1,5 -16,3 -21,0

enter return **** 1074,66 0,1 -0,1 11,0 -

enter sverige *** 1438,31 0,4 7,9 13,4 30,2

Fidelity america Fund **** 40,85 4,8 11,7 20,6 37,8

Fidelity asian special situations **** 211,51 -0,7 -0,1 4,0 29,1

Fidelity china Focus Fund **** 268,79 -3,5 -3,0 -14,1 11,8

Fidelity emea Fund ***** 91,22 0,5 -1,4 0,2 29,4

Fidelity european aggressive Fund * 111,88 0,8 2,4 -0,8 -38,8

Fidelity global Focus Fund **** 284,66 2,1 6,8 14,1 17,7

Fidelity global Health care Fund *** 118,39 4,7 12,9 18,4 47,8

Fidelity india Focus Fund *** 181,60 0,3 -4,7 -15,6 -9,0

Fidelity Japan advantage ***** 1421,91 -0,1 4,3 -1,0 41,0

Fim Bric+ ** 95,28 -2,1 -4,8 -23,5 -22,8

Fim russia small cap * 37,23 -6,7 -2,2 -50,1 -77,6

gam star china equity Usd ***** 122,45 0,2 2,2 -10,2 101,6

JPm africa equity a accUsd **** 74,32 0,9 -1,2 8,5 -

JPm Brazil equity Fund **** 62,16 -0,5 0,2 -14,7 9,5

JPm Us small cap growth *** 109,43 5,1 13,9 27,6 56,2

lannebo mixfond **** 14,82 0,1 4,1 13,8 39,3

lannebo småbolag **** 36,78 -0,4 14,0 23,3 53,3

lannebo sverige *** 18,56 0,3 7,5 21,2 47,4

lynx dynamic 99,72 2,1 3,8 12,4 -

neuberger Berman High yield Bond Fund 118,02 1,1 2,6 - -

Parvest global environment eUr ***** 1006,65 2,2 6,7 6,3 -

seB asset selection sek lux 147,91 2,4 5,2 7,1 21,9

seB etisk globalfond *** 8,93 3,3 10,1 16,4 14,0

seB europa småbolag **** 30,21 0,4 4,4 15,4 11,2

seB nordenfond *** 14,43 -0,8 5,3 1,4 3,3

skagen global sek **** 1010,52 1,5 3,5 13,7 22,1

skagen kon-tiki sek **** 608,86 -1,1 0,2 0,4 34,8

standard life gars 117,15 1,2 3,5 - -

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: gabriel Wetter, gabriel.wetter@lansforsakringar.se 
redaktörer: Olof Daneskog, olof.daneskog@lansforsakringar.se, catrine bergqvist, catrine.i.bergqvist@lansforsakringar.se 
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länsförsäkringars fonder 2013-03-31 (sek) externa fonder 2013-03-31 (sek)


