
USA – fortsatt ohållbar budgetsituation
Den amerikanska ekonomin avslutade 2012 i 
moll och BNP sjönk oväntat med 0,1 procent 
det fjärde kvartalet. Osäkerheten kring det så 
kallade budgetstupet har dock minskat om än 
bara på kort sikt. Den återhämtning som förut-
spåtts har därmed kommit på skam och USA 
kommer sannolikt se en svagare utveckling 
än många räknat med under det kommande 
året. Kongressen har förlängt finansdeparte-
mentets möjligheter att tillfälligt ta upp lån 
som sträcker sig utöver det lagstadgade 
skuldtaket. Detta mandat väntas sträcka sig 
till mitten av maj då en ny höjning av skuld-
taket kommer vara nödvändig. Den första 
mars slår automatiska utgiftssänkningar till 
och kongressen kommer med största sanno-
likhet inte sluta något nytt avtal för att för-
hindra denna åtstramning. 

Sammantaget väntas åtstramningen 
minska tillväxten i USA med cirka en pro-
centenhet under 2013. I förhållande till det 
totala budgetunderskottet är dock den aktu-
ella utgiftsminskningen mycket liten och 
kommer inte förändra den fortsatt ohållbara 
statsbudgeten. I den privata sektorn fortsätter 
dock både sysselsättningsstatistik och 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,36 –14 öre 
2012 –35 öre

eUR/sek 8,64 –6 öre 
2012 –37 öre

100 JPy/sek 6,97 –55 öre 
2012 –61 öre

eUR/Usd 1,36 –4 cent 
2012 –1 cent

stockholm +5,6% 
OMXS, 2012 +14,6%

London +6,4% 
ftSe, 2012 +8,8% 

New york +5,8% 
Dow Jones, 2012 +9,5%

Nasdaq +4,1% 
nasdaq, 2012 +18,9%

Tokyo +9,4% 
topix, 2012 +20,9%

svensk lång 1,97% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +25 punkter 
2012 +11 punkter

svensk kort 0,94% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –4 punkter  
2012 –45 punkter

Utveckling JAnUAri

bostadsmarknaden att förbättras, även om 
konsumentförtroendet minskade något i 
januari. Även företagssektorn förbättrades 
något och efterfrågan på kapitalvaror var 
oväntat stor i januari. Den amerikanska cen-
tralbanken har kommunicerat att man kom-
mer börja strama åt penningpolitiken när 
man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent-
enheter. 

Hittills har bedömare trott att denna 
åtstramning kommer inledas först under 
2015, men skulle nuvarande trend med en 
förbättrad arbetsmarknad hålla i sig kan 
åtstramningen mycket väl komma tidigare 
vilket sannolikt skulle höja det globala ränte-
läget. Dessutom kvarstår frågan om vad som 
är den neutrala arbetslösheten i USA, det vill 
säga den nivån på arbetslösheten som är möj-
lig utan att få ett för högt inflationstryck. Om 
den amerikanska centralbanken underskattat 
denna neutrala nivå kan en räntehöjning 
komma innan man når 6,5 procents arbets-
löshet.

eurozonen – tudelningen byter skepnad
I eurozonen är konjunkturen fortsatt svag. 
Den tudelning i konjunkturen som tidigare 

konjunktur och marknad: 

Tvärnit i USA, nu prövas den globala konjunkturen på allvar

funnits mellan de södra euroländerna och 
kärnländerna börjar nu byta skepnad och vi 
ser tecken på att det även inom gruppen av 
kärnländer finns stora skillnader. Mest fram-
trädande är sprickan mellan Frankrike och 
Tyskland. En återhämtning i eurozonen 
måste drivas av en stark tillväxt i Tyskland 
och här ser vi tecken på en återhämtning. 
Dels har förtroendeindikatorer som IFO och 
ZEW kommit in bättre än förväntat och även 
tyska inköpschefer ser något ljusare på kon-
junkturen. 

Tysklands ekonomi förväntas växa med 
drygt en procentenhet under 2013, men frå-
gan är hur mycket de svagare länderna kom-
mer att tynga ner. Här framstår Frankrike 
som det främsta hotet mot en återhämtning. 
All ljusning som ses i Tyskland motsvaras 
nämligen av en nattsvart utblick hos de fran-
ska inköpscheferna. En fransk recession ver-
kar mycket trolig under kommande två kvar-
tal och man ska komma ihåg att Frankrikes 
BNP utgör drygt 20 procent av hela eurozo-
nen. Den europeiska centralbanken håller 
med sina stimulansåtgärder södra eurozonen 
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Privat ränta
Sparkonto 0,65
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,65
fasträntekonto 3 mån 2,10
fasträntekonto 1 år 2,30
fasträntekonto 2 år 2,00
fasträntekonto 5 år 2,45
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 3,14
4 år 3,34
5 år 3,40
7 år 3,80
10 år 4,05

Våra bankräntor 2013-02-14 (%) Våra boräntor 2013-02-14 (%)Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2013-01-31

Sverige
12,1% (12,7)

Tillväxtmarknader
4,5% (4,5)

Asien
3,2% (1,7)

Japan
2,8% (2,7)

Europa
2,0% (5,1)

Nordamerika
17,5% (16,7)

Räntebärande
57,9% (56,6)

läs mer om våra fondandelsfonder på  
lansforsakringar.se/fonder

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

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.

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

kAPitAlSkyddAde PlAceringAr SPArUtSikter viA e-PoSt FASträntekonto

under armarna och utvecklingen av den reala 
ekonomin är svag men väntas inte utgöra ett 
direkt hot mot tillväxten under 2013.

Sverige – låg tillväxt väntas
Den svenska ekonomin präglas alltjämt av 
utvecklingen i eurozonen och tillväxten vän-
tas vara låg under hela året. Den senaste sta-
tistiken gav dock på marginalen en viss för-
bättring, särskilt arbetslösheten som i januari 
minskade från 8,1 till 7,8 procent. Även 

detaljhandeln kom in något över förväntan. 
Givet konjunkturen i omvärlden verkar det 
dock osannolikt att arbetslösheten redan ska 
vända ner och vi tror därför på en fortsatt sti-
gande arbetslöshet under året. 

Konjunkturinstitutets barometerunder-
sökning visade dessutom att näringslivet 
fortsätter att anpassa sin kostnadskostym för 
en stramare konjunktur vilket även det bör 
leda till en högre arbetslöshet på kort sikt. 
Den svenska kronan fortsätter att stärkas vil-

ket både hämmar utvecklingen för exportin-
dustrin och håller inflationstrycket lågt. Pen-
ningpolitiken är expansiv i Sverige och vi 
tror att det finns en fortsatt stor sannolikhet 
att Riksbanken sänker reporäntan i februari 
till 0,75 procentenheter.  

Anders Nordberg, makroekonom
anders.nordberg@lansforsakringar.se
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ränteuppgången i långa marknadsräntor under ja-
nuari var kraftig, närmare en halv procentenhet. 
Uppgången orsakades av stabilare konjunkturutsik-
ter och ett flöde ut ur obligationsmarknaden till 
förmån för aktie- och kreditmarknaderna. Det har 
även börjat spekuleras om att den amerikanska cen-
tralbanken ska upphöra med sina stödköp av ameri-
kanska obligationer vilket skulle ta bort en stor kö-
pare från marknaden om så skulle vara fallet. vi tror 
dock att federal reserve håller sig till sina planer 
och fortsätter med köpen, men vi får vara obser-
vanta på förändringar i deras agerande. eftersom 
räntorna drivits ner till rekordlåga nivåer på närmare 
en procent på 10-åriga obligationer under förra året 
är en uppgång i räntorna inte helt förvånande. vi 
anser dock att ränteuppgången varit något för kraftig 
på kort tid om man ser till den fundamentala utveck-
lingen framför allt vad gäller den svenska ekonomin 
och inflationsutvecklingen. vi tror att riskbankens 
låga ränta kommer att vara ett stöd för långräntorna 
under det första halvåret men att räntorna stiger 
sakta under resten av året. för en placerare i obliga-
tionsfonder bör man därför vara försiktig med alltför 
lång räntebindning, eftersom en relativt liten ränte-
uppgång kan slå undan den löpande avkastningen 
som ju är låg i utgångsläget. 

Den svenska kronan har fortsatt att förstärkas sedan 
årsskiftet, framför allt mot den amerikanska dollarn. 
Den starkare kronan kommer betyda att exportföre-
tagen kommer att få en konkurrensnackdel mot ut-
ländska företag vilket kan ha en dämpande effekt. 
en stark krona betyder samtidigt att inflationen blir 
låg och att importen från utlandet blir billigare. 
förstärkningen mot den amerikanska dollarn är ett 
led i en global trend mot en svagare dollar den se-
naste tiden. en annan orsak är att marknadens risk-
aptit ökat på sistone. Dollarn som anses vara en 
defensiv valuta har således varit en förlorare i detta 
marknadsläge. Det talas nu om ett globalt valutakrig 
där i princip alla länder vill försvaga sina valutor för 
att få fart på sin tillväxt. Det är dock ett nollsum-
mespel på global basis med både vinnare och förlo-
rare. Den svenska kronan kan i den här situationen 
förstärkas då det inte bedrivs en aktiv politik för att 
kronan ska försvagas samtidigt som överskottet i 
bytesbalansen och stabila statsfinanser talar för att 
kronan stärks. kronan kan å andra sidan försvagas 
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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.
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våra prognoser på 12 månaders sikt

räntan på bolånen sänktes i början på året på de 
flesta bindningstider. Den senaste tiden har räntan 
på längre bindningstider ökat något vilket hänger 
ihop med ränteuppgången av de långa marknadsrän-
torna. Skillnaderna mellan tremånadersräntan och 
längre bindningstider kommer sannolikt att öka un-
der året medan den kortaste räntan troligen ligger 
kvar runt nuvarande nivå. Om riksbanken sänker 
reporäntan en gång till detta år, kan tremånaders 
bolåne ränta pressas ned ytterligare innan den steg-
vis börjar röra sig uppåt. Även om tremånadersräntan 
kommer att vara lägre under ett tag framöver ser det 
förmånligt ut att binda räntan på längre tid men bind 
inte för längre tid än du tänker bo kvar eftersom du 
måste betala ränteskillnadsersättning om du löser 
lånet i förtid. givet dagens räntenivåer och konjunk-
turläge finns det fortfarande stöd för dagens bo-
stadspriser. när vi väger samman positiva och nega-
tiva faktorer för bostadsmarknaden ser vi en balanse-
rad utveckling framför oss där huspriserna hålls uppe 
med hjälp av låga räntor och låg nybyggnation

De korta marknadsräntorna har rört sig uppåt de 
senaste veckorna drivet av en global uppgång i rän-
torna. Uppgången har varit driven av att man undvek 
det så kallade budgetstupet i USa och något mer 
stabila globala konjunkturutsikter. flöden ut ur rän-
tebärande placeringar in i mer riskfyllda tillgångar 
som aktier och krediter har även bidragit till ränte-
uppgången. De korta marknadsräntorna låg i slutet 
av januari strax över en procent vilket ger en bild av 
att marknaden inte längre förväntar sig några mer 
sänkningar av reporäntan från riksbanken. vi ser 
inte att det är synen på riksbankens kommande 
ageranden som ligger bakom ränterörelsen, utan att 
många placerare som investerat i svenska räntepap-
per som skydd för en sämre utveckling i euroländer-
nas räntemarknad nu minskat dessa investeringar. 
Detta gäller i första hand utländska investerare. vi 
anser fortfarande att riksbanken troligen sänker 
räntan i februari till följd av den svaga svenska kon-
junkturutvecklingen. Men de kan också avvakta och 
se hur kraftfull inbromsningen blir i svensk ekonomi 
och skjuta upp beslutet om räntesänkning till mötet 
i april. Svenska företag har drabbats av en kraftig 
nedgång i efterfrågan i europa samtidigt som den 
svenska kronan är relativt stark. Detta talar för att 
arbetslösheten kommer att stiga något i år samtidigt 
som att inflationen kommer att vara låg.

Det finns flera olika signaler att hålla utkik efter när det 
gäller skiften på aktiemarknaden. av dessa signaler är 
värderingen aktiemarknadens ”första förvarslinje” när 
det gäller osäkerhet. i somras var marginalerna tillräck-
ligt stora för att en minskad oro för faktorer som låg-
konjunktur i kina, budgetstup i USa och ett samman-
brott för euron skulle kunna resultera i en uppvärdering 
och stigande aktiekurser. globalt var förvaltare positio-
nerade för dessa osäkerheter men i takt med att osä-
kerheten för dessa faktorer minskat på marknaden 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 om-
svängning vid samma tidpunkt, från restriktiv penning-
politik till enormt expansiv, har lett till att aktier i ja-
nuari nått nya högsta nivåer. Detta trots att makroeko-
nomisk statistik inte överraskar lika positivt som tidi-
gare 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 tillräckligt stora är vi naturligtvis intresserade igen. 
februari tillhör en av börsårets sämre månader histo-
riskt sett och på kort sikt är vi därför lite mer försiktiga. 

genom att riksbanken sänker räntan och att ränte-
skillnaderna mot utlandet minskar. vår bedömning 
är att riksbanken troligtvis sänker räntan i februari 
eller i april vilket påverkar kronan. vi tror att kronan 
kommer att försvagas något på kort sikt medan den 
kommer att stärkas på litet längre sikt av fundamen-
tala orsaker.  



Aktiva förslag

Bekväma förslag

1 månad Hittills i år

Bekväm defensiv 0,1 0,1
Bekväm Stabil 0,0 0,6
Bekväm Balans 0,5 1,4
Bekväm tillväxt –0,1 1,7
Bekväm Potential –0,2 2,1

Utveckling placeringsförslag 2013-02-14, (%)

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

Standard Life 
GARS
20%

Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond

50%

Enter Return
30%

SKAGEN
Kon-Tiki
10%

SKAGEN Global
30%

  Enter
Return

15%

Standard
Life GARS

20%

Länsför-
säkringar
Globalfond
25%

SKAGEN
Global
20%

Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond

30%

Enter
Return

30%

Standard Life 
GARS
20%

SKAGEN
Kon-Tiki
15%

Standard
Life GARS

15%

SKAGEN
Global

40%

Länsförsäk-
ringar
Globalfond
30%

SKAGEN
Global
10%

Länsförsäkringar
Globalfond
10%

  Enter Return
30%

Standard
Life GARS

30%

Lannebo 
Mixfond
20%

1 månad Hittills i år

Aktiv defensiv –0,3 –0,6
Aktiv Stabil –0,3 0,2
Aktiv Balans –0,5 0,4
Aktiv tillväxt –1,1 0,3
Aktiv Potential –1,1 1,2

Utveckling placeringsförslag 2013-02-14, (%)

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag
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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.  

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 Asienfond ** 84,05 -1,6 10,7 8,1 -4,6

länsförsäkringar euroobligationsfond **** 74,07 -0,3 6,2 -5,3 15,3

länsförsäkringar europa index **** 112,97 3,9 13,1 7,1 -

länsförsäkringar europafond **** 265 2,2 11,5 3,0 -11,3

länsförsäkringar Fastighetsfond 1 394,69 4,6 18,9 51,0 60,2

länsförsäkringar Flexibel 0-100 104,6 1,0 2,9 - -

länsförsäkringar Försiktig ** 110,16 0,5 5,3 11,3 17,2

länsförsäkringar offensiv *** 217,76 3,3 12,2 14,6 8,4

länsförsäkringar globalfond **** 53,14 1,0 0,5 -5,5 -17,5

länsförsäkringar Japanfond *** 143,83 4,6 5,6 19,3 19,0

länsförsäkringar nordamerikafond *** 146,14 -1,1 3,4 10,8 25,4

länsförsäkringar obligationsfond *** 88,86 3,7 7,8 3,9 1,0

länsförsäkringar Penningmarknadsfond *** 103,05 0,1 1,8 4,2 11,8

länsförsäkringar Pension 2010 2) 130,3 2,0 6,6 11,5 17,0

länsförsäkringar Pension 2015 2) 130,3 2,8 7,8 10,4 11,8

länsförsäkringar Pension 2020 2) 128,68 4,4 9,7 11,6 11,2

länsförsäkringar Pension 2025 2) 131,8 5,3 10,6 12,8 12,3

länsförsäkringar Pension 2030 2) 129,93 5,3 10,6 12,8 12,2

länsförsäkringar Pension 2035 2) 68,52 5,3 10,6 12,6 12,2

länsförsäkringar Pension 2040 2) 68,35 5,3 10,6 12,6 12,1

länsförsäkringar Pension 2045 2) 81,24 5,3 10,6 12,2 10,9

länsförsäkringar Småbolagsfond *** 306,09 7,4 10,5 10,5 29,4

länsförsäkringar Statsobligationsfond ** 10,89 -1,3 0,7 7,9 20,6

länsförsäkringar Sverige index *** 171,71 5,6 16,7 29,8 -

länsförsäkringar Sverigefond **** 805,92 5,0 17,4 33,9 48,3

länsförsäkringar teknologifond **** 31,59 2,6 2,5 8,4 7,4

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 237,61 -0,8 10,3 3,5 -16,0

länsförsäkringar totalfond *** 23,47 4,2 11,8 8,8 8,0

länsförsäkringar trygghetsfond ** 262,18 2,2 11,5 11,4 9,7

länsförsäkringar USA index **** 131,02 4,5 7,3 26,7 -

Aktie-Ansvar graal total 96,05 1,0 0,7 - -

Alfred Berg ryssland **** 377,25 3,9 6,8 -0,8 -14,9

Blackrock emerging europe A **** 94,94 2,3 14,6 -5,1 -21,2

Blackrock european A **** 83,85 4,2 16,1 9,8 11,5

Blackrock latin America Fund A2 *** 85,14 2,2 0,2 -4,8 7,5

Blackrock World Mining A2 USd *** 58,67 -4,2 -8,0 -16,8 -31,7

BlueBay emerging Market Select Bond Fund 1311,38 -0,1 18,2 - -

BlueBay investment grade Bond Fund 1405,15 -0,5 16,7 19,5 -

Brummer lynx dynamic 1) *** 98,22 2,2 -5,2 15,6 -

catella reavinstfond *** 261,52 5,1 17,2 27,9 26,9

dnB Asian Small cap * 34,64 1,2 13,2 -22,2 -32,6

dnB realräntefond *** 107,93 -2,1 1,3 13,1 20,4

dnB renewable energy *** 558,47 4,2 -7,3 -35,7 -43,3

east capital rysslandsfonden *** 1236,02 5,0 8,0 -1,7 -17,9

east capital Östeuropafonden **** 35,65 3,6 14,2 -7,0 -21,1

enter return **** 1071,96 -0,4 3,7 11,2 -

enter Sverige *** 1382,74 3,7 13,3 16,8 29,7

Fidelity - eMeA A USd ***** 5,99 3,9 10,3 21,7 19,5

Fidelity America Fund *** 32,72 -1,4 11,9 11,8 20,9

Fidelity Asian Spec Situations Fund **** 44,59 3,2 10,3 -2,5 8,2

Fidelity china Focus Fund inc USd **** 14,22 -2,3 16,9 10,4 24,4

Fidelity european Aggressive Fund * 13,05 3,1 15,3 6,7 -38,5

Fidelity global Focus Fund USd **** 43,4 3,6 11,3 20,7 6,1

Fidelity global Health care Fund *** 12,76 4,6 9,6 14,2 27,6

Fidelity india Focus Fund *** 30,17 0,7 18,8 -2,2 -22,4

Fidelity Japan Advantage Fund ***** 19870,00 1,5 2,0 0,6 30,9

FiM Bric+ ** 11,66 0,7 8,5 -15,5 -25,2

FiM russia Small cap * 4,56 2,8 -12,9 -42,1 -77,1

gAM Star china equity USd ***** 19,93 6,0 11,7 2,7 80,4

JPM Africa equity A AccUSd **** 11,48 -2,7 18,5 13,6 -

JPM Brazil equity Fund **** 9,77 0,2 -4,7 -13,4 7,7

JPM US Small cap growth *** 15,89 5,4 3,1 34,7 29,5

lannebo Mixfond **** 14,59 2,5 10,5 18,4 42,2

lannebo Småbolag **** 33,92 5,2 9,7 22,9 47,9

lannebo Sverige *** 18,28 5,9 16,6 30,5 49,4

neuberger Berman High yield Bond Fund 116,36 1,2 16,1 - -

Parvest global environment eUr **** 113,12 4,5 13,3 7,1 -

SeB Asset Selection Sek lux 144,49 2,8 -3,6 8,1 23,0

SeB etisk globalfond *** 8,46 4,3 8,9 16,4 -0,6

SeB europa Småbolag **** 29,77 2,9 20,4 14,9 13,4

SeB nordenfond ** 14,56 6,2 15,9 6,5 5,8

SkAgen global Sek **** 1003,20 3,2 12,0 16,9 15,8

SkAgen kon-tiki Sek ***** 617,4 1,7 7,3 7,3 31,1

Standard life gArS 114,1 0,7 8,2 - -

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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