
USA – kort skrämselhicka i marknaden 
efter centralbanksprotokoll
Den amerikanska ekonomins nuvarande rikt
ning är lite svår att bedöma. På plussidan så 
kom nya order för kapitalvaror och konsument
förtroendet in bättre än väntat, men den auto
matiska utgiftsänkningen i statsbudgeten 
verkar nu svår att stoppa. Amerikansk BNP 
för fjärde kvartalet reviderades upp till 0,1 
procent från 0,1, främst på grund av en star
kare export. På marginalen ser det kanske 
något ljusare ut än tidigare men givet de osä
kerheter kring såväl finans som penningpolitik 
är det dock enligt min mening svårt att vara 
lika optimistisk som många andra bedömare. 
Risken för en amerikansk recession kvarstår. 
Sedan 1950 har den amerikanska ekonomin 
befunnit sig i en recession cirka 15 procent av 
tiden men det är helt uppenbart att marknaden 
inte tar denna risk på allvar i dagsläget. 

Den amerikanska centralbanken orsakade 
dock lite skrämselhicka på marknaden när 
protokollet från det senaste penningpolitiska 
mötet publicerades i slutet av februari. I proto
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,45 +10 öre 
Hittills i år –6 öre

eUR/sek 8,43 –16 öre 
Hittills i år –15 öre

100 JPy/sek 6,99 +19 öre 
Hittills i år –53 öre

eUR/Usd 1,31 –4 cent 
Hittills i år –1 cent

GBP/sek 9,77 –20 öre 
Hittills i år –72 öre

stockholm +2,8% 
OMXS, Hittills i år +9,1%

London +1,2% 
ftSe, Hittills i år +7,9% 

New york +0,5% 
Dow Jones, Hittills i år +7,3%

Nasdaq –0,4% 
nasdaq, Hittills i år +4,7%

Tokyo 3,8% 
topix, Hittills i år +13,5%

svensk lång 1,88% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –9 punkter 
Hittills i år +36 punkter

svensk kort 0,99% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden +2 punkter  
Hittills i år +1 punkt
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kollet stod det att läsa att ”ett antal” av leda
möterna utryckt oro kring fortsatta stödköp 
av bostads och statsobligationer. Det tolkades 
som att Federal Reserve kan komma att avbryta 
sin oerhört expansiva penningpolitik tidigare 
än väntat. Det i sin tur skulle kunna innebära 
att obligationsräntor stiger och att den nuvarande 
börsyran kommer av sig. 

eurozonen – italienska valet  
kan skapa betydande oro
Resultatet i det italienska parlamentsvalet var 
en dyster läsning för övriga euroländer. Varken 
vänstermitten eller högerkoalitionen får till
räckligt med röster för att bilda egen regering. 
Nu återstår frågan om någon ny koaltion kan 
förhandlas fram, troligast då mellan vänster
mitten koalitionen ledda av Pier Luigi Bersani 
och missnöjespartiet femstjärnerörelsen ledda 
av Guiseppe Piero (Beppe) Grillo. Alternativet 
är nyval. Både italienska och spanska stats
räntor steg efter resultatet vilket indikerar att 
marknadens aktörer blivit mer skeptiska till om 
de politiska reformer som Italien är i desperat 

konjunktur och marknad: 

Osäkerhet efter amerikanskt  
centralbankprotokoll och italienskt valresultat 

behov av kommer att genomföras. Nu återstår 
frågan om valresultatet var startskottet för en 
ny orostid i eurozonen. I Tyskland tyder nu 
alltmer, trots svaga BNPsiffror för det fjärde 
kvartalet, på en vändning i ekonomin. Såväl 
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Privat ränta
Sparkonto 0,65
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,65
fasträntekonto 3 mån 2,00
fasträntekonto 1 år 2,20
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 2013-03-15 (%) Våra boräntor 2013-03-15 (%)Länsförsäkringar 
Flexibel 0100

Fördelning per 2013-02-28

Sverige
11,4% (12,1)

Tillväxtmarknader
4,9% (4,5)

Japan
3,0% (2,8)

Asien
2,0% (3,2)

Europa
0,4% (2,0)

Nordamerika
19,0% (17,5)

Räntebärande
59,3% (57,9)

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 epostprenumera
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

förtroendeindikatorer från inköpschefer och 
analytiker som industriproduktion tyder på 
att Tyskland är på väg upp ur recessionen. 

För Frankrike fortsätter dock ekonomin 
att försämras och dessutom har franska staten 
meddelat att man inte kommer lyckas hålla 
målet med att reducera underskottet i stats
budgeten till tre procent under 2013 som tidi
gare var målet. En besvikelse? Ja, men en 
överraskning; Nej. Frankrike har det senaste 
året seglat upp som eurokärnans stora oros
moln och hittills ser vi ingen vändning inom 
en snar framtid. Realekonomiskt ser läget 
eurozonen som helhet fortsatt ganska dystert 
ut. Och tillsammans med den politiska oro 
som nu följer på det italienska valet kan vi 
sannolikt se fram mot mer oro på finans
marknaden. Det kan innebära att löftet som 
ECBchefen Mario Draghi gav förra somma

ren, om att centralbanken kommer att göra 
vad som än krävs för att rädda euron, eventu
ellt måste övergå i praktiska åtgärder.

Sverige – ljusglimtar trots svag omvärld
Statistik från Konjunkturinstitutet och SCB 
visar att även om konjunkturläget är fortsatt 
svagare än normalt så finns det ändå vissa 
ljusglimtar i den svenska ekonomin 2. BNP 
för fjärde kvartalet kom in betydligt över för
väntan, och recessionsrisken är nu lägre. Riks
banken drar på sin kant sannolikt en lättnadens 
suck med tanke på den kritik man fick för 
beslutet att inte sänka reporäntan. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att penningpolitiken 
är fortsatt kraftigt expansiv i Sverige. Mycket 
låga räntor i samband med banksystem som 
överstiger landets BNP flera gånger om kan 
dessutom vara en grogrund för oacceptabla 
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risker. Ju snabbare vi får normala räntor, som 
återspeglar både den fundamentala viljan att 
spara och det sparade kapitalets produktivitet, 
desto snabbare kommer vi få en ekonomi som 
skapar en mer stabil tillväxt. 
(1)   KIbarometern för februari visade på ett 

fortsatt svagt läge men ändå en klar för
bättring jämfört med januari, särskilt till
verkningsindustrin och tjänstesektorn för
bättrades. Den svenska arbetslösheten var i 
stort oförändrad under januari vilket var 
bättre än väntat. 

Anders Nordberg, makroekonom
anders.nordberg@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna fortsatte först att stiga i 
februari men föll sedan tillbanka i likhet med de 
korta räntorna efter det italienska valet. Den ena 
orsaken till ränteuppgången har varit en stabilisering 
av den globala konjunkturen med en minskad risk 
för en ny lågkonjunktur i världsekonomin. Den andra 
orsaken som påverkade svenska räntor specifikt var 
nya regler avseende diskonteringsräntor för svenska 
liv- och försäkringsbolag. vi anser att ränteupp-
gången varit lite för kraftig, speciellt i Sverige, i 
förhållande till underliggande fundamentala fakto-
rer. ränteuppgången bör därför kunna bromsas upp 
på kort sikt. På längre sikt tror vi på svagt stigande 
räntor, men mer i takt med hur riksbanken kommer 
att normalisera reporäntan till mer normala nivåer. 
längre marknadsräntor kommer troligtvis börja stiga 
innan riksbanken börjar höja räntan men tror vi att 
det dröjer ett tag innan vi får se signaler om höjd 
reporänta.

Den svenska kronan har tiden försvagats en aning 
mot amerikanska dollarn men kronan har behållit 
sin starka nivå mot euron. Sämre data från europa, 
framförallt frankrike, har skapat lite rädsla i mark-
naden. Dessutom har det italienska valet varit ovisst 
och risk för nyval har ökat nervositeten på de finan-
siella marknaderna. i en sådan miljö flyr investerare 
till säkrare och mer defensiva tillgångar som den 
amerikanska dollarn men även den svenska kronan. 
Det italienska valet är en påminnelse om att den 
underliggande politiska osäkerheten i europa inte är 
över och att eurokrisen på nytt kan blossa och skapa 
oro på marknaderna. riksbanken valde att lämna 
styrräntan oförändrad på 1,0 procent i februari. 
eftersom en del analytiker hade räknat med en 
sänkning av räntan ledde beskedet till en initial 
förstärkning av svenska kronan mot flera valutor. vi 
tror på fortsatta ljusa utsikter för kronan, framförallt 
mot euron men att den eventuellt kan försvagas mot 
dollarn. Osäkerheten i euroländerna bör successivt 
leda till att investerare söker andra säkrare place-
ringar, en del av dessa flöden kommer hamna i 
svenska kronan och amerikanska dollarn. 

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 epostprenumera
tion av Sparutsikter.
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våra prognoser på 12 månaders sikt

riksbanken beslutade vid räntemötet i februari att låta 
reporäntan ligga kvar på låga en procent vilket signalerar 
problem i ekonomin. De ser nu dock ljusglimtar i form av 
att företag både i Sverige och i omvärlden har blivit lite 
mer optimistiska om framtiden. Den oro som fanns i 
december för en större försvagning av den ekonomiska 
utvecklingen har minskat. i deras prognos över repo-
ränteutvecklingen ser de att räntan har bottnat och kom-
mer att ligga på denna nivå under detta år för att sedan 
stegvis öka under nästa år. när räntan har haft en nedåt-
gående trend under de senaste åren har den kortaste 
bindningstiden varit den mest lönsamma. Men framöver 
är det troligt att de längre bindningstiderna kommer att 
löna sig.  för att minska ränterisken är det läge att amor-
tera extra nu när bolåneräntorna är låga och för de som 
har stora bolån kan det vara bra att binda delar av lånet 
till den låga ränta som råder idag. Det gäller samtidigt att 
inte binda till längre tider än man tänkt att bo kvar efter-
som 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 räntekostnader och hö-
gre ränta. Då hinner man vänja sig vid högre kostnader 
samtidigt som en bra ekonomisk buffert byggs upp.  

De korta marknadsräntorna rörde sig först något 
uppåt under februari och därmed fortsatte ränteupp-
gången som inleddes i december förra året. Det här 
gäller kortare statspappersräntor mellan 1 och 2 år. 
kortare räntor med 3 månaders löptid, som ju ligger 
till grund för rörliga bolåneräntor, har däremot varit 
oförändrade den senaste månaden. Det som först 
påverkade var den allmänna uppgången i längre 
marknadsräntor men även att riksbanken lämnade 
räntorna oförändrade vid sitt möte i mitten av fe-
bruari. riksbanken såg ljusglimtar i konjunkturut-
vecklingen och ansåg det inte nödvändigt att sänka 
räntan ytterligare i detta läge. Samtidigt indikerade 
riksbanken att det finns en liten sannolikhet att 
räntan kan sänkas under våren. Det beror mycket på 
utvecklingen i den svenska ekonomin och inflation, 
men även på utvecklingen i omvärlden. vi anser 
fortsatt att det finns en möjlighet att riksbanken 
sänker räntan under året med tanke på den svaga 
utvecklingen i europas ekonomi men även med 
hänsyn till den starka svenska kronan, som ger ett 
lågt inflationstryck. Även om riksbanken inte sänker 
räntan signalerade man att räntan skulle ligga kvar 
på dagens låga nivå det närmaste året. Det ger stöd 
för att de korta marknadsräntorna bör ligga kvar på 
låga nivåer de närmaste månaderna enligt vår be-
dömning.

i somras var marginalerna tillräckligt stora för att en 
minskad oro för faktorer som lågkonjunktur i kina, 
budgetstup i USa och ett sammanbrott för euron 
skulle kunna resultera i en uppvärdering och sti-
gande aktiekurser. globalt var förvaltare positione-
rade för dessa osäkerheter men i takt med att osä-
kerheten för dessa faktorer minskat på marknaden 
har placerare kommit tillbaka till aktier. 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 centralban-
kernas 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. aktieplacerare börjar bli mer selektiva och i 
likhet med tidigare toppar i aktiemarknaden är det 
endast ett fåtal länder, sektorer och bolag som är 
med upp till toppen. amerikanska aktier, defensiva 
sektorer och aktier i företag med starkt kassaflöde 
och balansräkning ligger bra till. 



Aktiva förslag

Bekväma förslag

1 månad Hittills i år

bekväm defensiv 0,5 0,7
bekväm Stabil 1,0 1,8
bekväm balans 1,6 3,1
bekväm tillväxt 2,1 4,1
bekväm Potential 2,5 4,9

Utveckling placeringsförslag 2013-03-14, (%)

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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1 månad Hittills i år

Aktiv defensiv 0,2 –0,3
Aktiv Stabil 0,7 1,0
Aktiv balans 1,0 1,7
Aktiv tillväxt 2,6 3,3
Aktiv Potential 3,4 5,1

Utveckling placeringsförslag 2013-03-14, (%)

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

Placeringsförslag fonder
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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.  
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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 ** 84,81 0,9 -0,7 8,4 -5,4

länsförsäkringar euroobligationsfond **** 72,61 -2,0 -2,3 -4,7 13,0

länsförsäkringar europa Aktiv **** 258,32 -2,5 -0,4 4,3 -13,9

länsförsäkringar europa index **** 110,38 -2,3 1,5 7,1 -

länsförsäkringar Fastighetsfond 1 487,67 6,7 11,5 54,9 55,9

länsförsäkringar Flexibel 0-100 105,14 0,5 1,5 - -

länsförsäkringar Försiktig ** 110,52 0,3 0,9 11,7 16,7

länsförsäkringar globalfond **** 218,56 0,4 3,7 15,0 8,9

länsförsäkringar Japanfond *** 55,17 3,8 4,9 -2,7 -12,3

länsförsäkringar kort räntefond *** 103,12 0,1 0,2 4,3 11,7

länsförsäkringar lång räntefond **** 146,44 0,2 -0,9 10,5 25,9

länsförsäkringar offensiv **** 89,73 1,0 4,8 5,2 1,2

länsförsäkringar Pension 2010 130,86 0,4 2,5 11,4 17,2

länsförsäkringar Pension 2015 130,86 0,4 3,2 10,4 11,2

länsförsäkringar Pension 2020 129,27 0,5 4,9 11,5 9,9

länsförsäkringar Pension 2025 132,33 0,4 5,7 12,6 10,9

länsförsäkringar Pension 2030 130,48 0,4 5,7 12,5 10,8

länsförsäkringar Pension 2035 68,81 0,4 5,7 12,3 10,7

länsförsäkringar Pension 2040 68,63 0,4 5,7 12,3 10,7

länsförsäkringar Pension 2045 81,61 0,5 5,7 12,0 9,5

länsförsäkringar Småbolagsfond ** 325,42 6,3 14,2 17,5 28,3

länsförsäkringar Statsobligationsfond ** 10,91 0,2 -1,1 7,4 20,7

länsförsäkringar Sverige & världen *** 23,61 0,6 4,8 8,7 6,8

länsförsäkringar Sverige Aktiv ***** 816,51 1,3 6,4 34,2 44,3

länsförsäkringar Sverige index **** 175,73 2,3 8,1 31,7 -

länsförsäkringar teknologifond **** 31,59 0,0 2,6 5,5 10,8

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 237,83 0,1 -0,7 2,7 -20,5

länsförsäkringar trygghetsfond ** 262,81 0,2 2,5 11,7 8,7

länsförsäkringar USA Aktiv *** 147,04 2,2 7,0 19,8 22,3

länsförsäkringar USA index **** 134,18 2,4 7,0 26,9 -

Aktie-Ansvar graal total 95,94 -0,1 0,8 - -

Alfred berg ryssland **** 369,94 -1,9 1,9 -4,9 -22,3

blackrock emerging europe A **** 94,63 -2,8 -0,6 -3,8 -25,1

blackrock european A **** 84,14 -2,1 2,0 11,0 7,5

blackrock latin America Fund A2 *** 83,11 -1,1 1,1 -9,1 -5,2

blackrock World Mining A2 USd *** 54,24 -6,4 -10,3 -25,6 -45,2

bluebay emerging Market Select bond Fund 1301,28 -0,8 -0,9 - -

bluebay investment grade bond Fund 1416,14 0,8 0,3 19,9 -

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

catella reavinstfond *** 268,79 2,8 8,0 29,9 26,0

dnb Asian Small cap * 33,25 -4,0 -2,9 -25,5 -34,6

dnb realräntefond *** 107,49 -0,4 -2,5 12,2 20,8

dnb renewable energy *** 565,51 1,3 5,5 -30,9 -40,6

east capital rysslandsfonden *** 1210,91 -2,0 2,8 -4,2 -21,1

east capital Östeuropafonden **** 34,8 -2,4 1,2 -7,4 -24,3

enter return **** 1073,14 0,1 -0,3 11,0 -

enter Sverige *** 1431,93 3,6 7,4 21,2 28,6

Fidelity - eMeA A USd ***** 6,05 2,3 6,3 22,7 27,8

Fidelity America Fund *** 33,06 2,4 1,0 12,4 22,2

Fidelity Asian Spec Situations Fund **** 43,09 -2,1 1,0 -6,2 3,2

Fidelity china Focus Fund inc USd **** 14,06 0,2 -2,1 10,9 18,4

Fidelity european Aggressive Fund * 13,25 -1,0 2,1 8,6 -41,9

Fidelity global Focus Fund USd **** 43,24 0,9 4,6 19,2 9,4

Fidelity global Health care Fund *** 13,41 2,5 7,3 15,9 34,7

Fidelity india Focus Fund *** 28,23 -5,2 -4,5 -8,3 -21,4

Fidelity Japan Advantage Fund ***** 20252,00 2,1 3,6 2,9 38,5

FiM bric+ ** 11,59 -3,0 -2,4 -14,5 -29,9

FiM russia Small cap * 4,74 1,4 4,3 -39,8 -76,6

gAM Star china equity USd ***** 19,38 -1,5 4,5 0,2 76,0

JPM Africa equity A AccUSd **** 11,43 0,9 -1,9 13,1 -

JPM brazil equity Fund **** 9,69 0,5 0,7 -14,7 -3,4

JPM US Small cap growth *** 16,16 3,0 8,5 31,0 38,0

lannebo Mixfond **** 14,81 1,5 4,1 18,6 39,5

lannebo Småbolag **** 36,91 8,8 14,5 32,0 54,5

lannebo Sverige *** 18,5 1,2 7,2 28,3 44,1

lynx dynamic 97,66 -0,6 1,6 10,9 -

neuberger berman High yield bond Fund 116,97 0,5 1,7 - -

Parvest global environment eUr ***** 117,33 1,2 5,7 11,2 -

Seb Asset Selection Sek lux 144,39 -0,1 2,7 5,3 18,9

Seb etisk globalfond *** 8,65 2,2 6,7 18,5 3,3

Seb europa Småbolag **** 30,08 1,1 4,0 20,1 6,6

Seb nordenfond *** 14,55 -0,1 6,1 7,3 0,0

SkAgen global Sek **** 1002,54 -0,1 3,1 19,1 14,1

SkAgen kon-tiki Sek **** 618,63 0,2 1,9 8,5 26,4

Standard life gArS 115,71 1,4 2,1 - -

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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