
Liksom många hade förutspått så kom till 
sist ett avtal på plats i USA och man har, om 
än bara tillfälligt, undvikit budgetstupet. 
Avtalet innebär i korthet att merparten av 
amerikanska skattebetalare får behålla de 
skattsänkningarna som den förre presidenten 
George Bush införde under finanskrisens 
början. Avtalet inkluderade dock inte några 
utgiftssänkningar och innebär således i prak-
tiken att den amerikanska finanspolitiken bli-
vit än mer ohållbar på sikt. Det var därför 
helt i sin ordning att Moodys på torsdagen 
samma vecka varnade USA att ett sänkt kre-
ditbetyg väntar om fler åtgärder inte genom-
förs. Avtalet saknade som sagt en uppgörelse 
om lägre utgifter och innehöll inte heller en 
höjning av skuldtaket. Det innebär att om 
cirka två månader kommer det en ny avtals-
runda, och även denna gång kan man vänta 
sig en lösning först i elfte timmen.

Analysen i media kring budgetstupet har 
ofta fokuserat på vad som händer på kort sikt 
om inget avtal kommit på plats så som att 
USA skulle hamna i en recession och dra 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,51 –15 öre 
2012 –35 öre

eUR/sek 8,52 –14 öre 
2012 –37 öre

100 JPy/sek 7,42 –66 öre 
2012 –61 öre

eUR/Usd 1,30 –1 cent 
2012 –1 cent

stockholm +4,3% 
OMXS, 2012 +14,6%

London +3,4% 
ftSe, 2012 +8,8% 

New york +2,8% 
Dow Jones, 2012 +9,5%

Nasdaq +2,9% 
nasdaq, 2012 +18,9%

Tokyo +12,7% 
topix, 2012 +20,9%

svensk lång 1,73% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +25 punkter 
2012 +11 punkter

svensk kort 0,95% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –12 punkter  
2012 –45 punkter

Utveckling december

med sig världsekonomin in i en än djupare 
lågkonjunktur. Vad som är viktigare är dock 
att vi återigen får bevis för att USA inte på 
något sätt är redo att balansera statsbudgeten. 
Detta innebär att risken för en statsfinansiell 
kris i framtiden fortsätter att öka. Med det 
menar jag inte bara att sannolikheten ökar 
utan även att krisen, när och om den inträffar, 
blir allvarligare ju längre tiden går. Det beror 
på att desto högre skuldsättning landet har 
desto känsligare blir det för en negativ eko-
nomisk chock som till exempel en räntehöj-
ning. Man ska även komma ihåg att den ame-
rikanska centralbanken, Federal Reserve, 
öser ut pengar genom sin tredje omgång av så 
kallade kvantitativa lättnader. Historien har 
lärt oss att en stat vars finanser konstant går 
back samtidigt som penningmängen ökar i 
allt snabbare takt inte är en hållbar utveckling.

Hur ska då omvärlden förhålla sig till 
detta? Det är svårt att säga men en sak är 
säker; gör inte som Japan. En central aspekt i 
riskanalys är att det alltid är omöjligt att säga 
när, var och hur en finansiell kris inträffar. 

konjunktur och marknad: 

Bättre på kort sikt men sämre på lång  
– USA bestämmer takten i världsekonomin

Vad man dock kan göra är att minska sin 
egen känslighet för oväntade händelser; och 
här gäller sunt förnuft. Ett land som redan är 
högt belånat bör till exempel inte placera sina 
tillgångar i ett annat högt belånat land. Japan 
har en statskuld på över 200 procent och man 
har placerat mer än 1100 miljarder dollar bara 
i amerikanska statsobligationer, vilket mot-
svarar cirka tio procent av hela japans stats-
skuld. Om något går illa i USA kan det också 
skapa oro kring japans statsfinansiella situation.

Hur ser konjunkturläget ut på kort sikt?

Budgetavtalet har trots allt på kort sikt mins-
kat risken för en recession i USA och övrig 
statistik pekar också på fortsatt tillväxt i den 
amerikanska ekonomin. Inköpschefsindexet 
(ISM) noterades på 50,7 för december vilket 
var något bättre än väntat och tyder en fort-
satt ökande aktivitet. Även Philly Fed-
indexet noterade ett oväntat högt värde i 
december och sammantaget ser utsikten för 
tillväxten för första kvartalet något bättre ut 

Fortsättning sid 2 



Privat ränta
Sparkonto 0,75
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,75
fasträntekonto 3 mån 2,10
fasträntekonto 1 år 2,30
fasträntekonto 2 år 2,00
fasträntekonto 5 år 2,45
Företag ränta
Placeringskonto företag 1,00
rörelsekonto lantbruk 0,00
Placeringskonto lantbruk 0,75
Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

2,45

bindningstid ränta
rörlig ränta 3 mån 3,09
1 år 3,14
2 år 3,09
3 år 3,09
4 år 3,26
5 år 3,35
7 år 3,72
10 år 3,98

Våra bankräntor 2013-01-11 (%) Våra boräntor 2013-01-11, (%)Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2012-12-31

Sverige
12,7% (7,7)

Europa
5,1% (4,2)

Tillväxtmarknader
4,5% (3,8)

Japan
2,7% (–)

Asien
1,7% (3,5)

Nordamerika
16,7% (14,6)

Räntebärande
56,6% (66,3)

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

än tidigare. Samtidigt ska man inte dra för 
stora växlar av enstaka utfall och det är med 
största sannoliket inte början på någon slags 
normal konjunkturuppgång. De amerikanska 
företagen, som varit mycket avvaktande med 
sina investeringar under 2012, kommer san-
nolikt avvakta kommande budgetavtal gäl-
lande utgiftsminskningar och skuldtak. För 
hushållens del kommer en redan svag 
inkomstutveckling nu få sig en knäck av en 
skattehöjning. Den senaste indikatorn över 
konsumentförtroendet visar på en vikande 
framtidstro, även om nuläget ser lite bättre ut. 

Läget på bostadsmarknaden har dock fortsatt 
att förbättras och frågan är nu om det kan 
kompensera för en sämre inkomstutveckling. 

svenska konjunkturbilden i stort oförändrad

För Sveriges del ser konjunkturläget ganska 
oförändrat ut sen sist; inköpschefsindex för 
december noterades till 44,6 vilket tyder på 
en fortsatt avmattning, och detaljhandeln för 
november var något svagare än väntat. Pro-
ducentprisindex för november visade på 
oförändrade priser jämfört med månaden 
innan, och på årsbasis sjunker dock fortfa-

rande priserna. Detta tyder på att vi även 
framöver kommer se ett mycket lågt infla-
tionstryck i den svenska ekonomin. På arbets-
marknaden fortsätter varselvågen och arbets-
lösheten kommer därmed som väntat fort-
sätta att stiga under kommande kvartal. 

Anders Nordberg, makroekonom
anders.nordberg@lansforsakringar.se
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De långa marknadsräntorna steg i slutet av 2012 på för-
hoppningar om fortsatta stimulanser från världens central-
banker för att få fart på tillväxten. i kölvattnet av den 
starka börsutvecklingen under december månad, har in-
vesterare minskat innehaven i obligationer och gått över till 
med riskfyllda tillgångar som aktier och krediter. vi tror 
dock att de långa marknadsräntorna kommer att ligga kvar 
på låga nivåer en tid framöver, förankrade av låga korträn-
tor och stödköp från världens centralbanker. vi tror att 
10-årsräntan kommer att ligga kvar i intervallet vi legat i 
sedan förra sommaren under kommande månader för att 
sedan stiga successivt under resten av 2013. Skulle vi se 
långsiktiga lösningar på skuldkrisen i euroländerna och 
budgetfrågorna i USa kan räntorna bryta upp ur intervallet 
och stiga mot 2 procent för den svenska 10-årsräntan. Om 
krisen i euroländerna förvärras och grekland lämnar euro-
samarbetet och USa:s budgetåtstramning blir större kan 
räntorna bryta ner mot nya bottennivåer runt 1 procent för 
10-årsräntan. De låga långräntorna ger sparare en låg av-
kastning till hög risk medan de som lånar pengar kan låsa 
in en låg finansieringskostnad om man väljer en lång 
bindningstid. Även om vi tror att räntenivåerna kommer att 
vara låga en tid framöver till följd av låga centralbanksrän-
tor bör man som sparare undvika alltför lång löptid i sina 
ränteplaceringar då effekten av en liten ränteuppgång kan 
dämpa avkastningen relativt mycket i ett läge där den lö-
pande avkastningen är relativt låg givet det låga ränteläget.

Den svenska kronan avslutade 2012 i en positiv ton och 
stärktes både mot euron och mot den amerikanska dol-
larn. Den starka kronan är ett nytt fenomen för svenska 
företag då kronan tidigare alltid försvagts då konjunktu-
ren försvagats. vi vet ännu inte vilka effekter den starka 
kronan kommer att få på företagens resultat, men det är 
signaler vi troligtvis kommer att få i bolagens resultat och 
prognoser under den kommande rapportperioden. 
försvagningen av den amerikanska dollarn är en följd av 
att investerare väljer mer riskfyllda tillgångar och inte har 
samma behov av en säker hamn för sina placeringar som 
dollarn traditionellt brukar vara. kronan stärktes något 
förvånande efter riksbankens räntesänkning i decem-
ber, mer grundat på att tillväxtförutsättningarna förbätt-
rades för svensk ekonomi. annars brukar valutan försva-
gas vid räntesänkningar då ränteskillnaden mot utländ-
ska valutor krymper. anledningen till den starka kronan 
är till största delen en effekt av de stabila statsfinan-
serna i Sverige som ju ser ännu bättre ut när man jämför 
med länderna i framför allt södra europa. vi tror att den 
svenska kronan kommer att stärkas ytterligare något mot 
euron under det kommande året då problemen i eurolän-
derna kommer att vara kvar en bra bit in i 2013, främst 

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

riksbankens sänkning i december satte ett visst 
tryck nedåt på boräntan, men det är inte i samma 
omfattning som storleken på själva sänkningen. Om 
riksbankens prognos slår in kan bolåntagarna för-
vänta sig att tremånadersräntan ligger kvar runt nu-
varande nivå det närmaste året innan den åter börjar 
stiga. Med tanke på att de långa bolåneräntorna 
ligger ungefär på samma nivå som tremånaders 
bindningstid vilket är historiskt lågt, kan det vara en 
idé att binda en del av lånet på längre tid som fem 
år. Även om den kortaste bindningstiden sannolikt 
kommer att vara lägre på kort sikt ser femårig bind-
ningstid ut att bli lönsam på lång sikt. viktigt är att 
inte låsa på längre tider än man tänker bo kvar ef-
tersom lösen av lån i förväg kan bli kostsamt. 

när vi väger samman positiva och negativa fakto-
rer för bostadsmarknaden ser vi framför oss en ba-
lanserad utveckling där huspriserna hålls uppe med 
hjälp av låga räntor och låg nybyggnation.

Marknadsräntorna på statsskuldväxlar och korta statso-
bligationer har pendlat på låga nivåer runt 0,8 och 0,9 
procent under slutet av 2012. räntorna ligger därmed 
under riksbankens reporänta på 1 procent vilket inne-
bär att marknaden förväntar sig ytterligare sänkningar 
framöver. riksbankens sänkning i december var väntad 
då konjunkturutsikterna försämrats tydligt för svensk 
ekonomi. riksbankens direktion öppnade upp för en 
eventuell sänkning i februari i och med att man lade 
reporäntebanan på strax under 1 procent under det 
första kvartalet. vi tror fortsättningsvis att de sänker 
räntan till 0,75 procent vid mötet i februari, alternativt 
i april. Mycket beror på hur konjunkturdata faller in i 
Sverige och i omvärlden under kommande månader. 
Den svaga utvecklingen bland företagen beror mycket 
på en svagare tillväxt i europa. läget ser just nu ut att 
stabiliseras i euroländerna, men blir det svagare så kom-
mer Sverige att påverkas. i USa har lösningen på det så 
kallade budgetstupet minskat osäkerheten om finanspo-
litiken, men de beslutade skattehöjningarna kommer att 
ha en dämpande effekt på de amerikanska företagens 
investeringar och hushållens konsumtion under 2013. 
vi förväntar oss en period med låg tillväxt i världsekono-
min till följd av skuldneddragning och budgetåtstram-
ning i europa och USa vilket dämpar även den svenska 
ekonomin. Detta gör att riksbanken kommer att hålla 
styrräntan låg under hela 2013 enligt vår bedömning.

kursuppgången under hösten förklaras av att ameri-
kanska centralbankens stimulansåtgärder fungerat 
som motvikt till osäkerheten kring hanteringen av 
budgetstupet i USa, en hårdlandning i kina och fi-
nanskrisen i europa. nyårshelgens uppgörelse i 
kongressen i USa minskar risken för recession. 
aktiemarknaderna är tillbaka på de nivåer där vi ti-
digare i höstas ansåg att uppsidan var begränsad. vi 
är dock inte övertygande om att dessa nivåer håller. 
fundamenta övertygar inte och osäkerheten om fi-
nanspolitiken i europa, Japan och USa kvarstår. 
vinstrevideringarna är oförändrade under fjärde 
kvartalet och förväntningarna för 2013 är orimligt 
höga. kommande rapportperiod från företagen blir 
avgörande. vi ser lägre ekonomisk tillväxt, lägre 
vinsttillväxt och lägre värdering som scenario för 
början av 2013. kommande år lär till betydligt 
större del handla om hur mycket den ekonomiska 
tillväxten påverkas av finanspolitiska åtstramningar 
och ökat sparande bland hushållen. Japan är ett 
orosmoln för världsekonomin. Hög skuldsättning och 
svag tillväxt påminner om den osäkerhet som präg-
lade USa 2008 och europa 2010. en fortsatt sti-
gande trend för dollarn gör oss mer försiktiga. ett 
trendbrott i dollarn skulle däremot sannolikt betyda 
att riskviljan återvänder till marknaden.

i form av fortsatt svag tillväxt. vi tror samtidigt att kronan 
kommer att försvagas något mot den amerikanska dol-
larn under det kommande året. Orsaken är att den 
amerikanska ekonomin trots alla budgetproblem har 
bättre förutsättningar att komma rätta med sina problem 
och även att få fart på tillväxten än länderna i europa. 
Den svenska kronan kan därför försvagas som ett led av 
en allmän dollarförstärkning, även om det inte är några 
stora rörelser att vänta enligt vår bedömning.



Aktiva förslag

Bekväma förslag

1 månad Hittills i år

bekväm defensiv 0,1 0,1
bekväm stabil 0,5 0,6
bekväm balans 0,8 0,9
bekväm tillväxt 1,4 1,8
bekväm Potential 1,8 2,4

Utveckling placeringsförslag 2013-01-11, (%)

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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1 månad Hittills i år

aktiv defensiv –0,3 –0,2
aktiv stabil 0,5 0,5
aktiv balans 0,9 1,1
aktiv tillväxt 0,3 1,6
aktiv Potential 0,3 2,4

Utveckling placeringsförslag 2013-01-11, (%)

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag
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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.  

Våra rekommenderade fonder

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 ** 85,42 0,2 10,7 4,6 -10,8

länsförsäkringar euroobligationsfond **** 74,30 0,0 6,2 -6,2 16,9

länsförsäkringar europa index **** 108,73 0,1 13,1 0,4

länsförsäkringar europafond **** 259,26 0,4 11,5 -2,4 -19,7

länsförsäkringar Fastighetsfond 1333,80 0,7 18,9 48,7 51,0

länsförsäkringar Flexibel 0-100 103,61 -0,3 2,9

länsförsäkringar Försiktig ** 109,59 -0,3 5,3 10,0 12,4

länsförsäkringar offensiv *** 210,72 0,2 12,2 8,6 -1,4

länsförsäkringar globalfond **** 52,59 3,1 0,5 -4,3 -18,9

länsförsäkringar Japanfond *** 137,49 -2,5 5,6 17,7 11,5

länsförsäkringar nordamerikafond *** 147,76 0,1 3,4 12,1 27,8

länsförsäkringar obligationsfond *** 85,66 -0,2 7,8 -0,8 -8,3

länsförsäkringar Penningmarknadsfond *** 102,92 0,1 1,8 4,1 12,2

länsförsäkringar Pension 2010 2) 127,72 -0,2 6,6 9,5 11,9

länsförsäkringar Pension 2015 2) 126,78 -0,1 7,7 7,2 3,9

länsförsäkringar Pension 2020 2) 123,29 0,0 9,7 6,7 1,2

länsförsäkringar Pension 2025 2) 125,18 0,1 10,6 7,3 1,7

länsförsäkringar Pension 2030 2) 123,44 0,1 10,6 7,3 1,6

länsförsäkringar Pension 2035 2) 65,09 0,1 10,5 7,1 1,6

länsförsäkringar Pension 2040 2) 64,91 0,1 10,6 7,1 1,5

länsförsäkringar Pension 2045 2) 77,19 0,1 10,6 6,9 0,5

länsförsäkringar småbolagsfond *** 285,00 4,5 10,5 8,0 14,3

länsförsäkringar statsobligationsfond ** 11,03 -0,2 0,7 9,3 22,9

länsförsäkringar sverige index *** 162,58 1,6 16,7 24,7

länsförsäkringar sverigefond **** 767,24 1,6 17,4 28,6 35,0

länsförsäkringar teknologifond **** 30,78 -2,4 2,5 3,6 -0,7

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 239,52 1,4 10,3 -1,9 -23,2

länsförsäkringar totalfond *** 22,53 -0,1 11,8 4,5 -1,2

länsförsäkringar trygghetsfond ** 256,49 0,6 11,4 8,9 4,2

länsförsäkringar Usa index **** 125,40 -2,5 7,3 23,2

aktie-ansvar graal total 95,14 0,7 0,7

alfred berg ryssland **** 363,12 1,9 6,8 1,0 -32,3

blackrock emerging europe a **** 800,72 2,2 14,6 -4,7 -33,8

blackrock european a **** 694,54 -1,4 16,1 2,9 -2,0

blackrock latin america Fund a2 *** 530,71 4,6 0,2 -13,5 2,0

blackrock World mining a2 Usd *** 389,81 1,8 -8,0 -21,1 -30,9

bluebay emerging market select bond Fund 1312,69 1,3 18,1

bluebay investment grade bond Fund 1412,03 1,3 16,7 20,6

bnP Paribas l1 green Future *** 96,57 1,4 -4,7 2,4

brummer lynx dynamic 1) *** 96,11 -0,5 -5,2 7,9

catella reavinstfond *** 248,89 2,4 17,2 24,6 18,0

dnb asian small cap * 34,25 -1,4 12,7 -26,3 -48,0

dnb realräntefond *** 110,23 0,0 1,3 15,9 23,4

dnb renewable energy *** 535,87 2,5 -7,4 -38,8 -51,2

east capital rysslandsfonden *** 1177,57 2,4 8,0 -0,7 -32,5

east capital Östeuropafonden **** 34,40 3,0 14,2 -4,6 -36,1

enter return **** 1076,05 0,2 3,7 11,6

enter sverige *** 1333,20 1,9 13,3 13,5 19,0

Fidelity - emea a Usd ***** 92,51 5,2 16,5 13,3 17,2

Fidelity america Fund *** 36,57 -2,5 10,3 16,4 13,8

Fidelity asian spec situations Fund **** 211,69 0,6 11,6 7,3 9,6

Fidelity china Focus Fund inc Usd **** 277,13 3,5 10,3 -9,1 -11,0

Fidelity european aggressive Fund * 109,27 -0,3 14,5 -1,0 -47,5

Fidelity global Focus Fund Usd **** 266,46 -1,3 11,3 13,6 -0,9

Fidelity global Health care Fund *** 104,89 -2,2 9,5 12,0 18,0

Fidelity india Focus Fund *** 190,54 -3,5 18,8 -6,9 -33,7

Fidelity Japan advantage Fund ***** 1363,31 2,5 1,6 3,1 30,2

Fim bric+ ** 100,09 2,5 8,5 -17,1 -31,1

Fim russia small cap * 38,08 -0,3 -12,8 -37,8 -77,2

gam star china equity Usd ***** 119,87 1,2 11,7 -0,7 54,2

JPm africa equity a accUsd **** 75,20 5,3 18,5 20,3

JPm brazil equity Fund **** 62,05 4,6 -5,5 -18,4 2,5

JPm Us small cap growth *** 96,09 -1,9 3,1 27,8 18,9

lannebo mixfond **** 14,23 0,8 10,5 16,1 40,9

lannebo småbolag **** 32,25 2,8 9,7 20,4 36,7

lannebo sverige *** 17,26 1,5 16,6 26,3 39,4

neuberger berman High yield bond Fund 115,01 1,6 16,1

Parvest global environment eUr **** 943,26 1,1 13,3 0,0

seb asset selection sek lux 140,54 1,3 -3,6 1,4 22,2

seb etisk globalfond *** 8,11 -1,0 8,9 11,2 -8,6

seb europa småbolag **** 28,92 2,7 20,4 10,5 0,1

seb nordenfond ** 13,71 0,7 15,9 3,1 -6,8

skagen global sek **** 976,77 1,7 12,0 13,3 8,4

skagen kon-tiki sek ***** 607,61 1,1 7,3 4,5 21,3

standard life gars 113,17 0,5 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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