
Den amerikanska ekonomin visar styrke-
tecken med ökande aktivitet inom industri 
och bostadsmarknad. De ledande indikato-
rerna Empire State och Philly Fed-index kom 
in långt över förväntan för juli och NAHB-
index visar dessutom att amerikanska hus-
byggare ser allt ljusare på framtiden. Till-
växten för andra kvartalet kom in betydligt 
bättre väntat och BNP ökade med 1,7 procent 
jämfört med första kvartalet. Å andra sidan 
reviderades tillväxten för första kvartalet ned 
från 1,8 procent till 1,1 procent så sammanta-
get går ekonomin ungefär som väntat. 
Inköpschefsindex för juli bekräftar denna 
bild och kom in på 52,3, vilket var något sva-
gare än väntat men fortfarande en förbättring 
jämfört med junisiffran. Många bedömare 
har förutspått ett högre tempo in den ameri-
kanska ekonomin under andra halvåret och 
denna prognos verkar åtminstone inlednings-
vis pricka rätt.  

Tillgångsköpens framtid handlar  

inte om vara eller icke vara

Det är bland annat i ljuset av denna informa-
tion vi nu försöker bedöma hur den ameri-
kanska centralbanken Federal Reserve (Fed) 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,54 –21 öre 
Hittills i år +3 öre

eUR/sek 8,68 –9 öre 
Hittills i år +10 öre

100 JPy/sek 6,65 –14 öre 
Hittills i år –87 öre

eUR/Usd 1,32 +2 cent 
Hittills i år 0 cent

GBP/sek 9,99 –24 öre 
Hittills i år –50 öre

stockholm +7,2% 
OMXS, Hittills i år +12,7%

London +6,5% 
ftSe, Hittills i år +12,3% 

New york +4,0% 
Dow Jones, Hittills i år +18,3%

Nasdaq +6,6% 
nasdaq, Hittills i år +20,1%

Tokyo +2,6% 
topix, Hittills i år +35,3%

svensk lång 2,18% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –2 punkter 
Hittills i år +66 punkter

svensk kort 0,88% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden +1 punkter  
Hittills i år –10 punkter

UTveckling JUli

ska göra beträffande sina tillgångsköp. Under 
sommaren har marknaden hoppat av och an 
och nära nog slagit knut på sig själv i försö-
ken att förutspå Feds nästa drag, vilket resul-
terat i betydande volatilitet på räntemarkna-
den. Den senaste given från centralbanken 
kom när ordförande Ben Bernanke presente-
rade sitt regelbundna vittnesmål inför den 
amerikanska kongressen. Då påpekade han 
återigen att det inte finns något fastställt 
schema för tillgångsköpen utan att dessa är 
betingade på styrkan i återhämtningen och 
då särskilt läget på arbetsmarknaden. Med 
fortsatt god utveckling för den amerikanska 
sysselsättningen kan man vänta sig en grad-
vis avtrappning av tillgångsköpen under hös-
ten. Det innebär dock inte att vi sett det sista 
av kvantitativa lättnader i USA. Vad gäller 
framtiden är Fed tydlig med sina avsikter; om 
utvecklingen blir sämre än väntat så kommer 
tillgångsköpen att återupptas även om en 
nedtrappning först hinner påbörjas. Och det 
är än så länge absolut inte tal om att sälja till-
gångar, utan bara att minska på köpen.

För egen del tycker jag att Fed har varit 
ganska konsekvent i sin kommunikation 
senaste året och att den volatilitet som setts 

konjunktur och marknad: 

Fortsatt osäkerhet i väntan på Fed

på marknaden är en konsekvens av dels över-
driven tro på vad centralbanken kan åstad-
komma dels en okunskap om hur denna 
okonventionella penningpolitik fungerar. 
Vidare är det faktiskt ganska naturligt att det 
uppstår osäkerhet när okonventionell penning-
politik både ska utformas samt kommuniceras 
till marknaden. Men bara för att det är en 
guppig väg så betyder inte det att en krock är 
före stående. 

Sammantaget tycker jag att man inte ska 
se tillgångsköpen som antingen eller. Man 
kommer inte helt att avbryta eller fortsätta 
för evigt. Jag tror att tillgångsköpen kommer 
att hanteras som styrräntan; blir det bättre 
minskar man köpen lite, blir det sämre fort-
sätter man köpa. Det kommer dock säker-
ligen ta en stund innan vi får se denna mer 
balanserade attityd på marknaden, och där-
med kan vi nog vänta oss ytterligare gupp på 
färden mot framtiden. 

Svag konjunktur i Sverige 

I Sverige fick vi i juli lite ny ekonomisk statistik 
som dels bekräftar, dels nyanserar bilden av 
den knackiga utvecklingen som bland annat 
industriproduktionen tidigare gett sken av. 



Privat Ränta
Sparkonto 0,55
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,55
fasträntekonto 3 mån 1,95
fasträntekonto 6 mån 2,10
fasträntekonto 1 år 2,15
fasträntekonto 2 år 2,25
fasträntekonto 5 år 3,05
Företag Ränta
Placeringskonto företag 0,55
rörelsekonto lantbruk 0,00
Placeringskonto lantbruk 0,55
Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

2,45

Bindningstid Ränta
rörlig ränta 3 mån 2,93
1 år 2,94
2 år 3,00
3 år 3,08
4 år 3,44
5 år 3,51
7 år 3,85
10 år 4,20

Våra bankräntor 2013-08-14 (%)

Våra boräntor 2013-08-14 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2013-07-31

Sverige
9,7% (12,5)

Tillväxtmarknad
5,8% (–0,5)

Japan
3,2% (2,8)

Europa
–10,7% (–27,0)

Negativ exponering
genom terminer

Nordamerika
29,6% (38,7)

Räntebärande
61,8% (71,6)

Asien
1,4% (2,0)

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  

Konjunkturbarometern för juli kom in på 
95,5 vilket är något bättre jämfört med juni-
siffran, ekonomin växer därmed något sva-
gare än normalt men blir gradvis bättre. Det 
var främst hushållen som bidrog till en bättre 
indikator då tillverkningsindustri och bygg-
företag drog ner företagsbarometern. Arbets-
lösheten steg marginellt i juni efter att ha 
sjunkit markant i maj, och uppgår nu till åtta 
procent, vilket också är den genomsnittliga 
arbetslösheten i OECD-länderna. BNP för 
andra kvartalet kom in något sämre än väntat 
på minus 0,1 procent jämfört med det första 

kvartalet.  Här var det främst svaga investe-
ringar och lägre export som tyngde ner. 
Bostadsinvesteringarna ökade dock vilket 
var första gången sedan 2011. 

Sysselsättningen utvecklas fortfarande 
svagt, de senaste sex månaderna skapades 
knappt 2 500 jobb varje månad, historiskt 
sett krävs nästan 9 000 jobb i månaden bara 
för att hålla jämna steg med uppsägningar 
och en växande arbetskraft. Inflationen i Sve-
rige är obefintlig, och hittills i år har faktiskt 
prisnivån sjunkit med 0,2 procent. Kredittill-
växten ligger dock för närvarande på cirka 

fem procent, och här önskar nog Riksbanken 
snarare tre till fyra procent innan man är 
nöjd. Sammantaget gör vi bedömningen att 
Sverige går marginellt sämre än väntat och 
att en fortsatt svag konjunktur visserligen 
kan få Riksbanken att agera men att skuldut-
vecklingen även fortsättningsvis utgör en 
broms mot fler sänkningar i höst.

Anders Nordberg, makroekonom
anders.nordberg@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna sjönk tillbaka under juli 
månad efter uppgången i maj och juni. De amerikanska 
räntorna steg kraftigt i våras efter federal reserves 
signaler om minskade stimulanser, som ledde till 
stora utflöden i obligations- och kreditfonder. Det 
blev därefter en rekyl nedåt då bernanke tonade ner 
förändringarna i stimulanspolitiken i sitt tal till kon-
gressen i juli. Men trenden mot stigande räntor se-
dan förra sommaren håller i sig i takt med att kon-
junkturen återhämtar sig gradvis i USa. vi tror dock 
att långa räntor kan gå ner något på kort sikt som en 
reaktion på den kraftiga uppgången i våras, men att 
räntorna fortsätter stiga gradvis under resten av året. 
en gradvis ränteuppgång får stöd av en fortsatt däm-
pad tillväxt i världsekonomin med ett lågt inflations-
tryck samtidigt som centralbankerna håller styrrän-
torna på låga nivåer under en lång tidsperiod. Men 
eftersom räntorna är så låga i utgångsläget, är korta 
ränteplaceringar att föredra mot långa, då endast en 
liten ränteuppgång kan slå undan den löpande av-
kastningen i obligationsfonder. eftersom utveckling-
en för de långa räntorna styrs i så hög grad av den 
amerikanska centralbankens beslut, får vi räkna med 
fortsatt stora svängningar till dess att vi får besked 
om hur den amerikanska centralbanken kommer att 
agera. 

Den svenska kronan stärktes något mot både euron och 
den amerikanska dollarn under juli. Den amerikanska 
dollarn stärktes dock på global basis efter signaler från 
den amerikanska centralbanken federal reserve om 
minskade stimulanser senare i år. Dollarförstärkningen 
har varit mest tydlig mot valutor i tillväxtmarknadsländer 
som brasilien och indien, som också beror på inhemska 
problem som underskott i bytesbalanserna och beroen-
de av dollarfinansiering. Den svenska kronan står sig 
dock väl i den jämförelsen då vi har överskott i bytesba-
lansen och stabila statsfinanser, vilket återspeglas i 
kronkursen. vi tror dock att den svenska kronan kommer 
att försvagas mot den amerikanska dollarn framöver 
baserat på återhämtningen i den amerikanska konjunk-
turen. 

Samtidigt tror vi att kronan kommer att stärkas mot 
euron då det fortfarande återstår stora problem för län-
derna i Sydeuropa då de tvingas föra en hård åtstram-
ningspolitik utan att kunna använda sig av en svagare 
valuta då euron handlas på relativt starka nivåer. 
riksbankens ovilja att följa med ecb mot sänkta räntor 
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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

Som väntat lät riksbanken reporäntan ligga kvar på 
1,0 procent i juli och en stegvis höjning av reporäntan 
är att vänta en bit in på nästa år om prognosen håller. 
Det innebär att bolåntagare kan räkna med fortsatt 
låga räntekostnader ytterligare en tid framåt och vi 
ligger sannolikt nära räntebotten nu. På grund av de 
ekonomiska problemen europa har brottats med un-
der flera år har vi ett onormalt lågt ränteläge som det 
är lätt att vänja sig vid. när osäkerheten i omvärlden 
minskar kommer räntorna på bolån med längre bind-
ningstider att stiga och ränteskillnaden mellan den 
kortaste och de längre kommer att öka. Även om 
höjningen sannolikt kommer sakta och stegvis blir det 
kännbart för många. för att sprida ränterisken är en 
mix med olika bindningstider att föredra och att binda 
till den låga räntan vi har idag. Som ett alternativ till 
att binda kan du lägga undan pengar till en ränte-
buffert.

De korta marknadsräntorna sjönk något efter den 
kraftiga uppgången under maj och juni, som drevs av 
signaler från den amerikanska centralbanken federal 
reserve om att stimulanserna kan komma att mins-
kas. budskapet från den federal reserve har dock 
skiftat från att börja nedtrappningen av stimulans-
åtgärderna i höst till att fortsätta eller öka dem bero-
ende på hur konjunkturen utvecklas. 

tidigare hade marknaden räknat med fortsatta 
räntesänkningar från riksbanken vilket lett till lägre 
räntor på korta värdepapper i Sverige. när sedan fler 
räntesänkningar från riksbanken under våren blev 
mindre sannolikt steg kortare räntor igen. riksbanken 
lämnade räntan oförändrad vid sitt möte i början på 
juli, vilket var i linje med förväntningarna. en stabi-
lare konjunktur bidrog till beslutet, även om inflatio-
nen är långt under målet på två procent. två ledamöter 
ville sänka räntan, men majoriteten i riksbanks-
direktionen ville lämna räntan oförändrad, bland an-
nat med hänsyn till hushållens höga skuldsättning 
som man inte vill se stimuleras ytterligare. vi behåller 
uppfattningen att riksbanken kan sänka räntan i höst 
om konjunkturen skulle bli svagare, vilket ger stöd åt 
fortsatt låga korta räntor. Det är lång tid kvar innan 
riksbanken kommer börja fundera på att strama åt 
penningpolitiken genom att höja räntan enligt vår 
bedömning. 

bakom börsuppgången i år finns förväntningar om 
en stabilisering i europa, högre tillväxt i USa efter 
budgetbesparingar och fortsatt urbanisering i till-
växtmarknaderna. Stabilisering i europa kan vi sanno-
likt räkna med, i alla fall fram till tyska valet i slutet 
på september. Därefter är det ändå så att bankerna 
är europas akilleshäl och medelhavsländerna går en 
smal balansgång mellan att genomföra nödvändiga 
reformer och tilltagande politisk risk med hög arbets-
löshet. i USa har husmarknaden återhämtat sig och 
bilförsäljningen är tillbaka mycket tack vare att 
bankerna nu har kapacitet och är villiga att låna ut. 

inför resten av sommaren och in på hösten tror vi 
att fokus nu allt mer går tillbaka till fundamenta från 
centralbankernas ageranden. centralt för detta är 
förväntningarna på företagens vinstutveckling. börs-
uppgångarna hittills i år indikerar att förväntningarna 
är höga inför hösten. givet att tillväxtmarknaderna 
står för merparten av den globala tillväxten kan det 
bli svårt att leva upp till dessa förväntningar. vi 
fortsätter att vara positivt inställda till amerikanska 
aktier samt bolag generellt som har positiva kassa-
flöden i dollar. värderingarna är höga och räntorna 
har börjat stiga. förväntad avkastning med dessa 
förutsättningar är begränsad och ofta leder det till 
större svängningar på kapitalmarknaden.  

gör att räntedifferensen mellan euroräntorna och de 
svenska korta räntorna verkar för en starkare krona. vi 
tror dock att valutamarknaderna kommer att vara vola-
tila under de kommande månaderna då policybeslut 
från världens centralbanker kommer att få stor mark-
nadspåverkan, likt den som signalerna från federal 
reserve orsakade i våras.



aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

aktiv defensiv –0,1 –0,1
aktiv Stabil –0,1 2,3
aktiv Balans –0,2 3,8
aktiv Tillväxt –0,2 9,5
aktiv Potential –0,2 13,6

Utveckling placeringsförslag 2013-08-14 (%)

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

Spar- och placeringsförslag

Aktiv defensiv  
(Mycket låg risk)
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(Mycket hög risk)

Aktiv Balans  
(Medelrisk)
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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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Bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

Bekväm defensiv –0,1 1,0
Bekväm Stabil –0,1 3,0
Bekväm Balans 0,4 5,7
Bekväm Tillväxt 0,5 7,8
Bekväm Potential 0,7 9,5 

Utveckling placeringsförslag 2013-07-14, (%)

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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Spar- och placeringsförslag
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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Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder. 
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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 **** 72,36 0,2 -2,6 -2,8 14,3

länsförsäkringar asienfond ** 83,06 0,1 -2,8 -1,3 10,6

länsförsäkringar europa aktiv **** 283,62 4,4 9,4 16,7 5,0

länsförsäkringar europa index **** 121,23 5,1 11,5 17,3 -

länsförsäkringar Fastighetsfond 1561,80 5,6 17,1 52,8 96,0

länsförsäkringar Flexibel 0-100 107,78 0,8 4,0 - -

länsförsäkringar Försiktig ** 112,94 0,8 3,1 12,7 27,3

länsförsäkringar global index 104,22 3,9 - - -

länsförsäkringar globalfond **** 241,59 4,2 14,6 28,7 29,6

länsförsäkringar Japanfond *** 63,00 0,4 19,8 13,6 8,7

länsförsäkringar kort Räntefond *** 103,52 0,1 0,6 4,8 10,3

länsförsäkringar lång Räntefond *** 146,56 0,7 -0,8 8,8 26,3

länsförsäkringar offensiv **** 96,96 3,6 13,2 13,3 22,6

länsförsäkringar Pension 2010 137,76 2,2 7,9 18,3 28,5

länsförsäkringar Pension 2015 138,54 2,5 9,3 19,2 25,8

länsförsäkringar Pension 2020 138,67 3,4 12,5 21,7 28,2

länsförsäkringar Pension 2025 143,04 3,9 14,3 23,9 30,3

länsförsäkringar Pension 2030 141,06 3,8 14,3 23,8 30,2

länsförsäkringar Pension 2035 74,40 3,9 14,3 23,6 30,2

länsförsäkringar Pension 2040 74,19 3,8 14,3 23,7 30,1

länsförsäkringar Pension 2045 88,32 3,9 14,4 23,7 29,3

länsförsäkringar Småbolagsfond *** 338,23 5,1 18,7 24,6 50,5

länsförsäkringar Statsobligationsfond ** 10,91 0,5 -1,0 6,2 20,6

länsförsäkringar Sverige & världen *** 25,49 4,4 13,1 20,6 25,6

länsförsäkringar Sverige aktiv *** 864,99 6,6 12,7 26,6 65,3

länsförsäkringar Sverige index **** 189,24 7,4 16,4 29,5 -

länsförsäkringar Teknologifond **** 34,03 3,2 10,5 14,3 29,5

länsförsäkringar Tillväxtmarknadsfond * 220,77 -0,5 -7,8 -10,2 -14,3

länsförsäkringar Trygghetsfond ** 269,59 2,5 5,1 16,0 18,2

länsförsäkringar USa aktiv  **** 172,35 4,7 25,4 46,8 51,8

länsförsäkringar USa index ***** 154,50 3,8 23,2 47,0 -

aktie-ansvar graal Total 96,97 1,5 1,9 - -

alfred Berg Ryssland **** 338,28 4,2 -6,8 -12,7 -19,3

BlackRock dynamic diversified growth 108,42 1,4 3,3 - -

BlackRock emerging europe a **** 771,83 3,6 -3,6 -11,0 -19,6

BlackRock european a **** 789,11 4,6 13,6 23,3 28,0

BlackRock latin america Fund a2 *** 462,34 -0,1 -12,9 -25,6 -11,1

BlackRock World Mining a2 USd *** 282,42 5,7 -27,5 -38,4 -45,1

BlueBay emerging Market Select Bond Fund 1203,80 -0,3 -8,3 15,3 -

BlueBay investment grade Bond Fund 1424,04 0,9 0,9 18,3 -

catella Reavinstfond *** 293,48 8,8 17,9 29,2 61,8

dnB asian Small cap * 31,24 -3,9 -9,2 -32,5 -10,5

dnB Realräntefond **** 106,36 0,8 -3,5 10,5 17,1

dnB Renewable energy *** 657,28 6,1 22,5 -18,9 -29,1

east capital Rysslandsfonden *** 1116,65 3,5 -5,2 -13,7 -19,3

east capital östeuropafonden **** 32,92 2,1 -4,3 -15,0 -22,6

enter Return **** 1075,06 0,4 -0,1 9,9 -

enter Sverige *** 1540,44 7,9 15,5 20,4 62,3

Fidelity america Fund **** 45,11 2,0 23,3 45,0 62,6

Fidelity asian Special Situations **** 212,61 -0,9 0,4 6,8 43,2

Fidelity china Focus Fund **** 266,80 1,4 -3,7 -13,9 16,6

Fidelity eMea Fund ***** 92,35 0,0 -0,2 7,4 26,2

Fidelity european aggressive Fund * 122,28 6,1 11,9 16,5 -28,8

Fidelity global Focus Fund **** 301,76 1,8 13,2 26,5 30,9

Fidelity global Health care Fund *** 128,79 2,0 22,8 42,7 58,1

Fidelity india Focus Fund *** 167,78 -5,4 -11,9 -24,1 -2,4

Fidelity Japan advantage ***** 1516,64 -3,9 11,2 11,3 46,6

FiM BRic+ ** 90,26 0,1 -9,8 -24,0 -24,7

FiM Russia Small cap * 33,24 -1,8 -12,7 -50,2 -78,4

gaM Star china equity USd **** 125,18 3,1 5,4 -3,1 104,0

JPM africa equity a accUSd **** 73,40 1,3 -2,4 4,9 34,3

JPM Brazil equity Fund **** 50,85 -5,1 -18,0 -33,4 -19,1

JPM US Small cap growth *** 124,57 3,7 29,6 54,4 77,9

lannebo Mixfond **** 15,54 4,2 9,2 19,0 54,1

lannebo Småbolag **** 40,96 8,8 27,0 38,4 90,1

lannebo Sverige *** 19,97 8,2 15,7 27,8 76,6

lynx dynamic *** 97,19 3,0 1,1 7,7 -

neuberger Berman High yield Bond Fund 118,86 2,3 3,3 - -

Parvest global environment eUR **** 1064,96 2,0 12,9 19,0 17,8

SeB asset Selection Sek lux 143,41 -0,9 2,0 4,4 23,5

SeB etisk globalfond **** 9,63 3,8 18,7 32,1 24,6

SeB europa Småbolag ***** 33,04 5,7 14,2 33,0 26,4

SeB nordenfond *** 15,25 6,8 11,2 10,7 15,3

Skagen global Sek **** 1066,90 2,1 9,2 24,8 31,3

Skagen kon-Tiki Sek **** 606,83 1,3 -0,1 1,2 29,9

Standard life gaRS 117,31 0,6 3,7 - -

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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länsförsäkringars fonder 2013-07-31 (Sek) externa fonder 2013-07-31 (Sek)


