
Global lågkonjunktur
Den senaste månaden har bjudit på ekonomisk 
statistik som fått både marknader och andra 
bedömare att tvivla på hastigheten och styrkan 
i den ekonomiska återhämtningen. Till exempel 
växte kinesisk BNP med 7,7 procent det första 
kvartalet, förväntat var 8,0 procent. Amerikan
ska inköpschefer börjar se allt mindre ljust på 
framtiden. För Kinas del gäller oron det faktum 
att ekonomin nu verkar ha lämnat perioden med 
tvåsiffrig tillväxt och osäkerhet råder kring 
var den nya nivån ligger. För USA handlar det 
om hur investerings villiga företagen är och 
om de kan ersätta det bortfall som kommer 
av en mer stram finanspolitik.  

Även farhågorna kring eurozonens åter
hämtning har ökat efter svaga inköpssiffror 
från Tyskland. Min uppfattning är att världen 
inte ser så mycket annorlunda ut nu än vad den 
gjorde i början av året. Vi befinner oss fortfa
rande i en global lågkonjunktur med bety
dande strukturella svagheter. 

Penningpolitiken, framförallt i USA och 
Japan, ger dock massiv stimulans och kan på 
kort sikt förmodligen hindra en ny global 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,47 –4 öre 
Hittills i år –4 öre

eUR/sek 8,53 +17 öre 
Hittills i år –4 öre

100 JPy/sek 6,64 –33 öre 
Hittills i år –88 öre

eUR/Usd 1,31 +3 cent 
Hittills i år –1 cent

GBP/sek 10,16 +28 öre 
Hittills i år –33 öre

stockholm 0% 
OMXS, Hittills i år +9,2%

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

New york +0,9% 
Dow Jones, Hittills i år +12,2%

Nasdaq +1,9% 
nasdaq, Hittills i år +9,3%

Tokyo +15,8% 
topix, Hittills i år +34,7%

svensk lång 1,60% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +2 punkter 
Hittills i år 0 punkter

svensk kort 0,98% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –3 punkter  
Hittills i år –2 punkter

UtvecklinG April

recession. Sorgebarnet eurozonen fortsätter 
sin kräftgång; det ser inte bra ut men det gjorde 
det inte tidigare heller så ingen ny anledning 
till oro.
 
riksbanken – en ny giv
Två händelser den senaste tiden kan ha signa
lerat en viktig förändring av svensk penning
politik; det senaste räntebeslutet och beskedet 
att Lars E O Svensson inte kandiderar till en 
ny mandatperiod i direktionen. Det blev 
ingen räntesänkning som många önskat men 
vid en närmare granskning tyder det senaste 
beslutet att något har förändrats. Jag drar den 
slutsatsen av följande skäl:

I den senaste penningpolitiska rapporten 
meddelar Riksbanken att synen på omvärlden 
och den svenska ekonomin i stort sett är oför
ändrad sedan i februari. Sänkning av reporänte
banan jämfört med februarirapporten innebär 
dock en förhållandevis stor penningpolitisk 
stimulans. Om världen inte förändrats nämn
värt men räntebanan ändras ändå, då borde 
det innebära att en ny beslutsregel råder. 
Riksbanken själv anger dock endast nya anta

konjunktur och marknad: 

Skrämselhicka för global tillväxt

ganden om företagens prissättning och dess 
inverkan på inflationsprognosen som skäl. 
Jag tror dock att även mer strategiska faktorer 
spelat in.

Riksbanken gör en tydligare koppling 
mellan prognosen på hushållens skuldsättning 
och räntebeslutet ger därmed också en tydlig 
kvantitativ markering att penningpolitik får 
konsekvenser för finansiell stabilitet.

Hittills har en majoritet i Riksbanken, 
med Stefan Ingves i spetsen, varit motvillig 
att ge ytterligare penningpolitisk stimulans 
med hänvisning till att det bland annat kan 
öka hushållens skuldsättning och bygga alltför 
stora risker i banksystemet. Men det senaste 
beslutet innebär följande: Riksbanken kan nu 
anses villig att stimulera ekonomin ytterligare 
givet svagare konjunkturutsikter. I gengäld 
vill man dock att andra verktyg används för 
att hindra en alltför hög skuldsättning hos 
hushållen. 

Fortsättning sid 2 



privat ränta
Sparkonto 0,65
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,65
fasträntekonto 3 mån 2,25
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 3,00
1 år 2,99
2 år 3,00
3 år 3,07
4 år 3,29
5 år 3,36
7 år 3,65
10 år 3,90

Våra bankräntor 2013-05-13 (%)

Våra boräntor 2013-05-13 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0100

Fördelning per 2013-04-30

Sverige
11,1% (12,0)

Japan
2,9% (2,7)

Asien
1,9% (1,9)

Europa
–9,4% (–10,9)

Negativ exponering
genom terminer

Nordamerika
31,2% (31,7)

Räntebärande
62,3% (63,3)

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

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  

lägre ränta under längre tid?
Vad innebär då denna omläggning för den 
svenska ekonomin och de svenska hushållen?  
För ekonomin innebär det att vi kan förvänta 
oss lägre reporänta under längre tid. Om rän
teskillnaden mellan svenska och utländska 
styrräntor minskar kan kronan komma att 
försvagas vilket ger välkommet stöd till 
exportindustrin. Dessutom kommer lägre 
räntor ge fortsatt stöd genom att lånekostnaden 
för svenska företag förblir låg under längre 
tid. Den nya penningpolitiska inriktningen har 

därmed uteslutande positiva effekter och borde 
därför välkomnas av alla svenska företag.

För de svenska hushållen är beskedet mer 
tvetydigt. Hushållen kommer förvisso initialt 
sett tjäna på lägre räntor genom lägre bolåne
kostnader men på sikt kan det komma beskare 
medicin. De alternativa verktyg som Riksbanks
chefen nämner kan vara en eller kombination 
av följande saker; inkomstrelaterade låne
begränsningar, stramare bolånetak, amorte
ringskrav eller sänkt ränteavdrag. Samtliga 
kommer påverka hushållens lånebeteende på 

Fortsättning från sid 1

liknande sätt som en räntehöjning och samt
liga ligger utanför Riksbankens område. Det 
blir i praktiken Finansinspektionen och i för
längningen Finansdepartementet som får 
bestämma om och hur Riksbanken ska kom
penseras för sin nya giv. För om Riksbanken 
inte får ett gensvar kan beslutet mycket väl 
bli att återuppta en mer åtstramande penning
politik. 

Anders Nordberg, makroekonom
anders.nordberg@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna följde samma mönster 
som de korta räntorna med ett kraftigt fall under april 
månad. för 10-årsräntan innebär det här att vi näs-
tan är tillbaka på nivån på 1,50 procent som rådde 
vid årsskiftet 2012/2013. räntan har med andra ord 
stigit med en halv procent under januari och februa-
ri för att falla tillbaka med motsvarande storleksord-
ning i slutet av april. De långa marknadsräntorna är 
ju en förlängning av korträntorna och tror man att 
korträntorna kommer att vara låga under en längre 
period, pressar det även ned nivån på långräntorna. 
för en investerare i obligationsfonder innebär de 
sjunkande räntorna att avkastningen varit hög den 
senaste månaden då det uppstår kursvinster då fram-
tida ränteinkomster räknas tillbaka med en lägre 
diskonteringsränta. eftersom marknadsräntorna är 
något över årskiftesnivån är avkastningen för obliga-
tionsfonder fortsatt mager hittills i år. Den löpande 
avkastningen för obligationsfonder bestående av 
statspapper och bostadsobligationer ligger runt 1,5 
procent vilket är den avkastning man kan förvänta sig 
på årsbasis om räntorna förblir oförändrade på da-
gens nivå. vi tror att marknadsräntorna stiger svagt 
från dagens låga nivåer vilket innebär en begränsad 
potential för en god avkastning i ränteplaceringar 
med lång löptid (obligationsfonder). 

vi tror på en fortsatt stark krona mot euron men räknar 
med att förstärkningen kommer ske i långsammare takt. 
Svensk konjunkturstatistik är fortsatt stabil och våra 
sunda statsfinanser gör att kronan har en bra grund att 
stå på jämfört med många andra svagare länder i 
europa. Detta återspeglas i svenska kronans kurs mot 
euron. Omvärldsbilden är fortsatt instabil och central-
bankerna fortsätter driva expansiv penningpolitik, samt 
i vissa fall utökar sina balansräkningar i syfte att skapa 
återhämtning och tillväxt i ekonomin. Japanska central-
bankens ageranden är just nu ett stort tema i markna-
den. Den ökade likviditeten som skapas, bland annat 
hos japanska institutioner, förväntas investeras utom-
lands och dessa flöden spås driva valutakursökningar i 
de länder som mottar flödena. Sverige är ett potentiellt 
land som lär attrahera japanska investerare då de i första 
hand letar efter investeringar i fundamentalt starka län-
der med likvida obligationsmarknader. Det återstår dock 
att se hur, när och ifall dessa flöden kommer driva till-
gångspriser i marknaden. vi är dock fortsatt positivt in-
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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

räntorna ligger betydligt under den normala ränte-
nivån och skillnaden är liten mellan de olika bindnings-
tiderna. tremånaders bindningstid kommer troligen 
att ligga runt nuvarande nivå under resten av året 
medan de längre bindningstiderna inleder höjning-
arna tidigare och stiger i takt med den ekonomiska 
återhämtningen. Om riksbanken får rätt i sin prog-
nos och att återhämtningen går framåt är det bra 
tillfälle att binda på längre tider. Samtidigt finns 
möjlighet att riksbanken sänker reporäntan ytterli-
gare vilket skulle ge tremånaders boränta ett tryck 
nedåt. Har man en större del av sitt bolån bunden 
till den kortaste bindningstiden är det klokt att räkna 
på vad höjda räntor innebär för det egna hushållet 
och spara ihop mellanskillnaden mellan dagens 
räntekostnader och högre ränta. Då hinner man 
vänja sig vid högre kostnader samtidigt som en eko-
nomisk buffert byggs upp.  

De korta marknadsräntorna fick en rejäl skjuts nedåt 
den senaste månaden. Den bakomliggande orsaken 
till räntefallet var riksbankens kraftiga sänkning av 
reporäntebanan i kombination med svagare konjunk-
turdata på global basis. för det första kvartalet 2015 
tog riksbanken ner sin prognos för reporäntan från 
2,00 till 1,50 procent. riksbanken såg förvisso en 
bild av fortsatt återhämtning i konjunkturen men 
inflationen förblir fortsatt låg. för att stödja åter-
hämtningen så att inflationen stiger mot inflations-
målet behöver räntan vara låg under en längre period 
vilket motiverade den lägre reporäntebanan enligt 
riksbanken. vi anser att det är mest troligt att 
riksbanken ligger still på 1,0 procent reporänta un-
der resten av året med hänsyn till hushållens skuld-
sättning som fortsatt oroar delar av riksbanksdirek-
tionen. Om konjunkturen skulle vara fortsatt svag 
under hösten och kronan befinner sig på starka ni-
våer mot euron och amerikanska dollarn utesluter vi 
inte att riksbanken sänker räntan senare i år. Det 
beror även på hur andra centralbanker agerar, speci-
ellt den europeiska centralbanken (ecb). låga styr-
räntor från centralbankerna i USa och europa till-
sammas med ett lågt svenskt inflationstryck och 
måttlig tillväxt, talar för att korträntorna kommer att 
förbli låga det närmaste året. Det här innebär att 
avkastningen i exempelvis korta räntefonder kommer 
att vara låg, runt en procent.

industrimetaller som koppar har inlett året mycket 
svagt. Oljepriset har fallit kraftigt. vad ser råvaru- och 
obligationsmarknaden? Sannolikt en ordentlig in-
bromsning i kina och att skuldkrisen i södra europa 
börjar få inverkan på kärnländerna. Svenska börsföre-
tags syn efter första kvartalets rapporter är att det blir 
sämre innan det blir bättre i europa. frankrike ser allt 
mer utsatt ut med fortsatt åtstramningar och nu 
också minskad konkurrenskraft mot södra europa. 
efter ordentlig stimulans från stora utdelningar i slu-
tet av 2012 har detaljhandelsförsäljningen fallit. 
Märkligt nog är det fjärde året i rad som året inleds 
med för höga förväntningar som sedan förbyts i en 
rekyl under våren/sommaren. för fortsatt uppgång på 
aktiemarknaderna blir det avgörande om och när det 
är dags att rotera in i cykliska aktier. finansiella aktier 
ledde oss ur botten i somras efter europeiska central-
bankens garantier om att göra vad som krävs för att 
garantera eurons överlevnad. Detta är något som den 
tyska centralbanken ifrågasätter. Defensiva aktier 
fortsätter sannolikt att leda aktiemarknaden tills dess 
att vi ser tecken på en återhämtning andra halvåret. 
ett första sådant skulle vara att råvaror når en botten 
och att cykliska aktier tar över ledarskapet. till dess 
är vi skeptiska till fortsatt börsuppgång och föredrar 
den amerikanska aktiemarknaden före tillväxtmarkna-
derna och den svenska börsen som är mer cykliska.

ställda till svenska kronan och tror den kommer stå sig 
stark mot euron, mycket till följd av fortsatt oro i eurozo-
nen. ekonomin i USa ser fortsatt stabil ut och vi tror att 
förbättringarna kommer synas i valutan framöver. vi tror 
därför att dollarn kan fortsätta stärkas generellt, och 
även då mot svenska kronan. 



Aktiva placeringsförslag

Bekväma placeringsförslag

snabba enkla sparförslaget

1 månad Hittills i år

Bekväm defensiv 0,5 1,5
Bekväm stabil 2,0 3,5
Bekväm Balans 2,7 5,5
Bekväm tillväxt 5,0 7,6
Bekväm potential 6,3 9,1

Utveckling placeringsförslag 2013-05-13, (%)

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

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

Aktiv defensiv 0,4 0,4
Aktiv stabil 1,8 2,7
Aktiv Balans 3,2 4,2
Aktiv tillväxt 4,9 7,5
Aktiv potential 5,8 10,6

Utveckling placeringsförslag 2013-05-13, (%)

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.

lägre risk Högre risk

1 2 43 65 7

risk
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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.

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 **** 72,47 0,3 -2,5 -3,3 15,3

länsförsäkringar Asienfond ** 86,44 3,1 1,2 0,5 -2,5

länsförsäkringar europa Aktiv **** 272,51 3,4 5,1 7,8 -8,8

länsförsäkringar europa index **** 115,59 3,5 6,3 9,4 -

länsförsäkringar Fastighetsfond 1517,21 3,1 13,8 53,1 67,3

länsförsäkringar Flexibel 0-100 107,05 0,6 3,3 - -

länsförsäkringar Försiktig ** 112,66 0,8 2,8 9,4 19,7

länsförsäkringar Globalfond **** 224,72 1,7 6,6 10,4 12,0

länsförsäkringar Japanfond *** 63,16 8,1 20,1 4,0 1,5

länsförsäkringar kort räntefond *** 103,33 0,1 0,4 4,5 11,2

länsförsäkringar lång räntefond *** 148,71 1,1 0,6 11,1 28,2

länsförsäkringar offensiv **** 93,41 1,8 9,1 2,2 5,7

länsförsäkringar pension 2010 134,86 1,3 5,6 11,0 20,6

länsförsäkringar pension 2015 135,17 1,5 6,6 9,1 14,6

länsförsäkringar pension 2020 134,21 1,8 8,9 9,1 13,8

länsförsäkringar pension 2025 137,79 1,9 10,1 10,6 15,1

länsförsäkringar pension 2030 135,89 2,0 10,1 10,6 15,1

länsförsäkringar pension 2035 71,66 2,0 10,1 10,3 15,1

länsförsäkringar pension 2040 71,46 1,9 10,1 10,4 15,0

länsförsäkringar pension 2045 84,98 1,9 10,1 10,1 14,1

länsförsäkringar småbolagsfond *** 326,22 -0,8 14,5 9,6 26,7

länsförsäkringar statsobligationsfond ** 11,06 0,9 0,3 8,1 22,6

länsförsäkringar sverige & världen *** 24,40 1,2 8,3 6,4 10,2

länsförsäkringar sverige Aktiv *** 831,06 1,8 8,3 20,9 41,0

länsförsäkringar sverige index **** 181,36 2,1 11,6 22,6 -

länsförsäkringar teknologifond **** 31,97 -0,4 3,9 -2,7 11,0

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 237,07 1,7 -1,0 -6,4 -17,4

länsförsäkringar trygghetsfond ** 269,33 1,6 5,0 11,0 11,1

länsförsäkringar UsA Aktiv  **** 156,02 1,3 13,5 20,9 29,7

länsförsäkringar UsA index ***** 141,48 1,0 12,8 23,3 -

Aktie-Ansvar Graal total 97,33 0,7 2,3 - -

Alfred Berg ryssland **** 338,44 -2,9 -6,8 -19,8 -27,2

Blackrock dynamic diversified Growth 108,84 0,8 3,7 - -

Blackrock emerging europe A **** 774,64 -0,2 -3,3 -15,4 -23,4

Blackrock european A **** 743,75 3,6 7,1 12,2 12,8

Blackrock latin America Fund A2 *** 523,94 -2,0 -1,3 -16,3 -2,2

Blackrock World Mining A2 Usd *** 300,10 -9,2 -23,0 -39,2 -49,9

BlueBay emerging Market select Bond Fund 1338,24 3,3 2,0 30,5 -

BlueBay investment Grade Bond Fund 1444,26 1,6 2,3 20,3 -

catella reavinstfond *** 277,85 2,8 11,6 22,2 29,2

dnB Asian small cap * 34,68 5,8 0,8 -28,5 -22,2

dnB realräntefond **** 110,01 0,8 -0,2 14,4 24,2

dnB renewable energy *** 611,97 4,2 14,1 -31,4 -39,0

east capital rysslandsfonden *** 1103,89 -3,8 -6,3 -21,7 -26,2

east capital östeuropafonden **** 33,69 -0,6 -2,1 -19,8 -24,2

enter return **** 1079,29 0,4 0,3 10,8 -

enter sverige *** 1456,30 1,3 9,2 11,3 32,1

Fidelity America Fund **** 41,60 1,8 13,8 19,0 38,0

Fidelity Asian special situations **** 215,62 1,9 1,9 6,6 24,1

Fidelity china Focus Fund **** 271,10 0,8 -2,2 -12,4 0,7

Fidelity eMeA Fund ***** 91,85 0,6 -0,7 2,4 18,9

Fidelity european Aggressive Fund * 116,06 3,6 6,2 4,8 -39,0

Fidelity Global Focus Fund **** 290,64 2,0 9,1 13,7 15,2

Fidelity Global Health care Fund *** 121,87 2,8 16,2 22,9 52,2

Fidelity india Focus Fund *** 187,40 3,1 -1,7 -16,0 -12,9

Fidelity Japan Advantage ***** 1575,59 9,8 15,6 8,2 48,4

FiM Bric+ ** 96,35 1,1 -3,7 -23,4 -26,4

FiM russia small cap * 35,15 -5,4 -7,7 -55,0 -79,2

GAM star china equity Usd **** 122,04 1,3 1,8 -11,1 76,8

JpM Africa equity A AccUsd **** 73,99 -0,4 -1,6 3,5 -

JpM Brazil equity Fund **** 61,75 -0,7 -0,5 -18,9 -2,3

JpM Us small cap Growth *** 107,97 -1,3 12,4 18,7 45,0

lannebo Mixfond **** 15,03 1,4 5,6 13,4 39,4

lannebo småbolag **** 37,48 1,9 16,2 25,5 53,0

lannebo sverige *** 19,07 2,8 10,5 21,1 46,8

lynx dynamic *** 102,47 2,8 6,6 13,2 -

neuberger Berman High yield Bond Fund 121,10 2,5 5,3 - -

parvest Global environment eUr **** 1024,06 1,6 8,6 4,6 8,1

seB Asset selection sek lux 151,76 2,6 8,0 7,2 30,5

seB etisk Globalfond **** 9,13 2,2 12,6 16,5 8,8

seB europa småbolag ***** 30,87 2,2 6,7 20,0 9,2

seB nordenfond *** 14,79 2,4 7,9 0,5 1,9

skAGen Global sek **** 1035,61 2,5 6,0 14,8 16,2

skAGen kon-tiki sek **** 620,63 1,9 2,1 -0,3 24,8

standard life GArs 118,74 1,4 4,9 - -

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 
redaktör: Olof Daneskog, olof.daneskog@lansforsakringar.se
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