
Den amerikanska ekonomin fortsätter att 
utvecklas något starkare än väntat. Tillväxten 
för det tredje kvartalet 2013 blev 2,8 procent. 
Detta var en oväntat hög siffra även om den 
underliggande utvecklingen inte var fullt lika 
stark då en lageruppbyggnad hos företagen 
stod för 0,8 procent. Att tillväxten är så stark 
trots att budgeten stramats åt kraftigt under 
året tyder på en stark underliggande efterfrå-
gan i den amerikanska ekonomin. Även 
ökningen i sysselsättningen var oväntat stark 
i oktober. Frågan är nu om den amerikanska 
centralbanken Federal Reserve (FED) anser 
att ekonomin är tillräckligt stark för att man 
ska våga minska på köpen av stats- och 
bostadsobligationer, som för närvarande upp-
går till 85 miljarder USD i månaden. En 
ytterligare oväntat stark sysselsättningssiffra 
för november skulle kunna innebära att våg-
skålen tippar över för en liten minskning av 
köpen i december. Samtidigt är inflationen 
fortsatt låg och takten verkar dessutom avta. 
Dessutom är det troligt att både nedstäng-
ningen av federala myndigheter i oktober och 
kommande skuldtaksförhandlingar kring 
årsskiftet får hushåll och företag att vara mer 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,54 0 öre 
Hittills i år +3 öre

eUR/sek 8,90 +8 öre 
Hittills i år +32 öre

100 JPy/sek 6,39 –23 öre 
Hittills i år –113 öre

eUR/Usd 1,36 +1 cent 
Hittills i år 4 cent

GBP/sek 10,73 +31 öre 
Hittills i år +24 öre

stockholm +2,6% 
OMXS, Hittills i år +20,7%

London –1,2% 
ftSe, Hittills i år +12,8% 

New york +3,0% 
Dow Jones, Hittills i år +22,8%

Nasdaq +3,5% 
nasdaq, Hittills i år +34,5%

Tokyo +6,4% 
topix, Hittills i år +46,4%

svensk lång 2,23% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –6 punkter 
Hittills i år +71 punkter

svensk kort 0,90% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –4 punkter  
Hittills i år –8 punkter

Utveckling november

försiktiga med sina utgifter. Vi tror därför att 
konjunkturstatistiken kommer bli lite sva-
gare den närmaste tiden och att FED därmed 
kommer att avvakta med en avtrappning av 
obligationsköpen till mars eller juni 2014.

Ökad press på ecb
Inflationen i eurozonen var oväntat svag i 
oktober och givet den fortsatt höga arbetslös-
heten beslutade den europeiska centralban-
ken (ECB) att sänka sin styrränta till 0,25 
procent vid sitt möte i november. Man har 
därmed sannolikt uttömt möjligheten att 
sänka räntan ytterligare då insättningsräntan 
ligger 0,25 procentenheter under utlånings-
räntan, vilket i dagsläget innebär 0 procent. 
För att ytterligare stimulera ekonomin åter-
står att sänka nuvarande förväntningar på 
styrräntan i framtiden, det vill säga att lova 
hålla nuvarande nivå på räntan längre än vad 
marknaden förväntar sig. ECB har dock 
dessutom fortfarande möjlighet att antingen 
erbjuda nya långsiktiga lån till bankerna och 
därmed förlänga det nuvarande programmet 
Long-Term-Refinancing-Operation (LTRO) 
eller att ta till okonventionella åtgärder, som 

konjunktur och marknad: 

Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp

direkta köp av statsobligationer vilket är det 
FED gör. Vi tror att en ny LTRO är betydligt 
mer sannolik är det senare, eftersom statsrän-
torna i eurozonen redan idag, om än lång-
samt, fortsätter att sjunka och behovet av att 
få ner dem ytterligare i dagsläget är begrän-
sat. Det finns dock en risk att en stigande 
amerikansk långränta drar med sig de euro-
peiska i en för snabb takt. Ett sådant scenario 
skulle kunna öka pressen på ECB att agera.

riksbanken sänker räntan i december
Den svenska ekonomin fortsätter att ge 
delade signaler om framtida tillväxt. Å ena 
sidan visar förtroendebarometrar på en ökad 
optimism både hos hushåll och företag, sam-
tidigt som arbetsmarknaden förbättras snab-
bare än väntat. Å andra sidan visar industri-
produktion och inflation på att det fortarande 
råder svag efterfrågan i ekonomin och att 
ingen snar vändning verkar stå för dörren. 
BNP för tredje kvartalet växte med 0,1 pro-
cent jämfört med andra kvartalet. Utfallet var 
svagare än väntat men på grund av upprevi-
deringar av tidigare utfall under året ligger 
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Privat ränta
Sparkonto 0,55
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,55
fasträntekonto 3 mån 1,85
fasträntekonto 6 mån 1,95
fasträntekonto 1 år 2,05
fasträntekonto 2 år 2,20
fasträntekonto 5 år 2,95
Företag ränta
Placeringskonto företag 0,55
rörelsekonto lantbruk 0,00
Placeringskonto lantbruk 0,55
Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

2,25

bindningstid ränta
rörlig ränta 3 mån 2,84
1 år 2,85
2 år 2,96
3 år 3,08
4 år 3,40
5 år 3,59
7 år 4,08
10 år 4,31

Våra bankräntor 2013-12-11 (%)

Våra boräntor 2013-12-11 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2013-11-30

Europa
11,4% (23,6)

Nordamerika
15,3% (11,8)

Asien
10,0% (1,3)

Tillväxtmarknad
3,7% (3,7)

Japan
2,6% (2,7)

Sverige
21,7% (9,2)

Räntebärande
35,2% (35,0)

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  

tillväxten ändå nära Riksbankens prognos. 
En betydligt starkare investeringstakt var ett 
positivt inslag, men utvecklingen är alltjämt 
svag. Att inflationstakten fortsätter avta ser 
vi dock som mycket problematiskt för Riks-
bankens nuvarande ränteprognos. Vi tror att 
både ECBs sänkning och den låga inflationen 
får Riksbanken att sänka styrräntan till 0,75 
procent i december och att man håller den 
oförändrad under större delen av 2014. Att 
Finansinspektionen nu även avser höja risk-
vikter på bolån från 15 till 25 procent och att 
Anna Hedbergs skuldutredning visar på en 

god betalningsförmåga för de svenska hus-
hållen, ger ytterligare stöd eftersom Riks-
banken nu bör kunna oroa sig något mindre 
för hushållens skulder.
1  Statlig utredning: Överskuldsättning i kreditsamhället?  

SOU 2013:78.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se

aktUellt

nya fonder i fondutbudet

fringar två nya företagsobligationsfonder 
– en nordisk företagsobligationsfond för 
dig som vill ta del av den snabbt växande 
företags obligationsmarknaden i Norden 
och en svensk kort räntefond för dig som 
vill ha en låg risk men ändå möjlighet till 
högre avkastning än vad enbart svenska 
statspapper kan erbjuda.

läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt  



De långa obligationsräntorna sjönk något under no-
vember men inte lika mycket som de korta räntorna. 
förväntningarna om att riksbanken ska sänka rän-
tan under vintern hjälper till att hålla nere nivån på 
längre räntor. Om riksbanken sänker räntan ökar 
möjligheterna till en högre tillväxt och därmed en 
högre inflation vilket verkar för högre räntor på sikt, 
vilket bör återspeglas i längre löptider. De fallande 
långräntorna har gett ett positivt bidrag till avkast-
ningen i långa räntefonder under hösten. långa 
räntefonder har under året som helhet utvecklats 
svagt till följd av det stigande ränteläget. vi tror att 
de långa räntorna kommer att stiga gradvis under 
2014 men att centralbanksköpen och de potentiella 
räntesänkningarna kommer att verka återhållsamt 
på ränteuppgången. Man bör i denna miljö ha en 
mindre andel av ränteportföljen i långa räntefonder 
då stigande räntor dämpar avkastningen. Det är 
därmed vår bedömning att man bör ha en större 
andel i korta räntefonder och då gärna fonder med 
kreditinslag som bostadspapper och företagskrediter 
med god rating. Den löpande avkastningen i korta 
räntefonder är cirka 1-2 procent medan långa ränte-
fonder ligger runt 2-2,5 procent. Här får man göra 
en avvägning mellan högre löpande avkastning i 
långa räntefonder med risken för stigande räntor 
som ju ger en dämpande effekt, mot den lägre lö-
pande avkastningen i korta räntefonder.  

november månad har präglats av en svagare krona 
och lägre svenska korträntor. vi har sett en kronför-
svagning mot euron då det råder en förväntan om 
lägre svenska räntor på marknaden. europa är 
Sveriges största handelspartner och risken är över-
hängande att deflationen smittar av sig från eurozo-
nen vilket bäddar för lägre räntor och därmed svagare 
krona. Detta, tillsammans med finansinspektionens 
uttalande om att de kan komma att höja riskvikterna 
på bolån vilket ger riksbanken större frihet att sänka 
räntan, har agerat sänke för svenska kronan under 
november. 

Svenska kronans utveckling under slutet av året 
kommer till stor del avgöras av inkommande konjunk-
turdata och också hur riksbankens agerande. vi tror 
att rörelserna för kronan blir relativt blygsamma under 
resten av året. euron har utvecklats starkt mot flera 
valutor under november och mycket av utvecklingen 
styrs av flöden, exempelvis flyttar europeiska aktörer 
hem pengar från investeringar utanför eurozonen. 

Aktier, räntor, valuta och bostad

svenska korta räntorAktier svenska långa 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

vår bedömning är att riksbanken sänker räntan med 
0,25 procentenheter vid räntebeskedet 17 december. 
vid en sänkning kommer tremånaders boränta att 
tryckas ner ytterligare och blir den lägsta under en tid 
framåt. De längre marknadsräntorna har sjunkit de 
senaste månaderna vilket påverkar räntorna på de 
längre bindningstiderna som också sänkts. Dessa 
kommer dock höjas stegvis i takt med att konjunkturen 
återhämtar sig. vi räknar med att tremånaders ränta  
i ett normalläge bör ligga mellan 5 och 6 procent 
baserat på riksbankens prognos för reporäntan. Detta 
är nästan dubbelt så högt som dagens nivå. Även om 
räntehöjningarna kommer stegvis under flera år blir 
det kännbart. Hushållen gör därför klokt i att förbereda 
ekonomin för kommande räntehöjningar även om det 
dröjer ett tag. en blandning av bunden och tremånaders 
ränta eller ett extra sparande ger ökad trygghet. givet 
dagens räntenivåer och inkomstutveckling hos svenska 
hushåll ser vi att det finns stöd för dagens bostadspriser. 
en bostadsköpare bör givetvis räkna med att kunna 
klara betydligt högre räntor i framtiden. i dagsläget 
ser det dock överlag fortsatt ljust ut på den svenska 
bostadsmarknaden.

De korta marknadsräntorna föll ytterligare under 
november. Orsaken var det låga inflationsutfallet i 
Sverige, som ökade förväntningarna på en ränte-
sänkning från riksbanken redan vid mötet i decem-
ber. inflationen mätt som kPi ligger nu nära noll 
procent i årstakt vilket är långt från riksbankens 
inflationsmål på 2 procent. vi justerade i november 
vår vy och tror nu att riksbanken sänker räntan till 
0,75 procent vid sitt möte i december, läs gärna vår 
kommentar kring detta. De korta marknadsräntorna 
kommer i vår nya prognos att ligga under 1 procent 
för statspapper, vilket innebär att korta räntefonder 
kommer att ge en lägre avkastning de närmaste 
månaderna. en räntesänkning kan även ge lägre 
bostadsräntor efter den senaste tidens räntefall i 
framför allt löptiderna 2-5 år. Men här kommer 
finansinspektionens rekommendation att höja risk-
vikterna för bankernas bostadslån att bidra till höjda 
bostadsräntor. beräkningar av effekten av höjda 
riskvikter för bolån visar på att bankerna kommer att 
höja bolåneräntorna med cirka 0,2 procentenheter 
för samtliga löptider från den dagen då förändringen 
genomförs.

efter fem år av kraftig börsuppgång börjar allt fler 
placerare få svårt att motstå att köpa aktier. Den 
likviditet som byggdes upp under krisåren har utan 
tvekan kommit tillbaka till börserna i år. avsaknaden 
av svarta rubriker i europa har stärkt viljan att åter 
ta risk. i USa är vi på väg mot en avmattning efter 
kraftig ränteuppgång under sommaren samtidigt 
som hus- och bilförsäljningen kulminerar. företagens 
marginaler är på topp och lönsamheten framöver 
kommer att drivas av ökad belåning. allt detta är 
klassiska tecken på att vi är sent i aktiecykeln i USa. 
asien och tillväxtmarknaderna har dränerats på dol-
larlikviditet men fått en ny chans med lägre värde-
rade valutor. Sammantaget ser vi störst potential i 
europa och asien framöver. aktier kommer på sikt 
att gynnas av stigande räntor och sannolikt en rän-
teutveckling med större svängningar. 

Dessa flöden bör avta och borde bädda för en star-
kare krona mot euron i december. kronans rörelse 
mot amerikanska dollarn var relativ stabil under no-
vember men vi ser en viss risk för en försvagning av 
kronan mot dollarn till följd av en starkare amerikansk 
konjunktur. 



aktiva placeringsförslag fonder

snabba enkla sparförslaget

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

aktiv defensiv 0,2 0,6
aktiv stabil 0,4 3,6
aktiv balans 0,5 5,5
aktiv tillväxt 1,4 15,0
aktiv Potential 1,5 20,5

Utveckling placeringsförslag 2013-12-11 (%)

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

Spar- och placeringsförslag

Aktiv defensiv  
(Mycket låg risk)

Aktiv Tillväxt  
(Hög risk)

Aktiv stabil  
(Låg risk)

Aktiv Potential  
(Mycket hög risk)

Aktiv Balans  
(Medelrisk)

Länsförsäkringar
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10%
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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
sparhorisont

0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år

låg kontosparande kontosparande
länsförsäkringar 

Försiktig
länsförsäkringar 

Flexibel
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bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

bekväm defensiv 0,4 1,9
bekväm stabil 0,4 5,3
bekväm balans 0,4 8,1
bekväm tillväxt 0,4 13,2

bekväm Potential 0,3 16,2

Utveckling placeringsförslag 2013-12-11, (%)

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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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.

lägre risk Högre risk

1 2 43 65 7

Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder. 
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Fondnamn
morning- 

stars  
rating

andels-
kurs

avkastning, %

1 månad 2013 3 år 5 år Fondnamn
morning- 

stars  
rating

andels-
kurs

avkastning, %

1 månad 2013 3 år 5 år

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.  
ej valbar i friplan, Privat Pensionsförsäkring och kapitalförsäkring.

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 **** 72,75 0,4 -2,1 1,4 -1,5

länsförsäkringar asienfond ** 88,73 4,1 3,9 -3,4 78,6

länsförsäkringar europa aktiv *** 307,66 3,4 18,7 23,3 43,9

länsförsäkringar europa index **** 133,41 3,2 22,7 27,7 -

länsförsäkringar Fastighetsfond  0,0 19,7 35,8 229,4

länsförsäkringar Flexibel 0-100 110,44 2,8 6,6 - -

länsförsäkringar Företagsobligation norden   Start 2013-12-02

länsförsäkringar Försiktig ** 115,23 2,0 5,2 12,4 41,1

länsförsäkringar global index 111,14 4,3 - - -

länsförsäkringar globalfond **** 263,47 4,1 25,0 35,4 59,9

länsförsäkringar Japanfond *** 65,6 3,6 24,8 13,8 19,4

länsförsäkringar kort ränta Företag   Start 2013-12-02

länsförsäkringar kort räntefond 103,99 0,2 1,1 5,1 8,5

länsförsäkringar lång räntefond *** 147,75 0,6 0,0 10,4 18,8

länsförsäkringar offensiv *** 102,48 3,4 19,6 14,4 58,4

länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 141,86 2,3 11,1 20,4 41,7

länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 143,43 2,6 13,1 20,8 52,7

länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 145,47 3,0 18,0 23,5 66,8

länsförsäkringar Pension 2025 2 **** 151,31 3,3 20,9 26,8 70,9

länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 149,21 3,3 20,9 26,7 70,9

länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 78,7 3,3 20,9 26,6 70,8

länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 78,48 3,3 20,9 26,6 70,7

länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 93,46 3,3 21,1 26,7 69,5

länsförsäkringar småbolagsfond ** 375,78 3,7 31,9 24,5 161,5

länsförsäkringar statsobligationsfond ** 10,95 0,5 -0,7 6,8 12,8

länsförsäkringar sverige & världen *** 26,68 3,0 18,5 23,0 59,5

länsförsäkringar sverige aktiv *** 894,02 1,5 16,5 23,9 131,7

länsförsäkringar sverige index *** 199,19 2,1 22,5 29,3 137,5

länsförsäkringar teknologifond *** 36,74 6,3 19,4 17,0 69,5

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 236,23 0,8 -1,4 -11,4 60,5

länsförsäkringar trygghetsfond ** 277,89 1,1 8,3 17,9 38,4

länsförsäkringar Usa aktiv  **** 182,2 5,9 32,5 47,1 60,6

länsförsäkringar Usa index **** 163,65 5,5 30,5 48,4 -

alfred berg ryssland *** 370,02 -0,4 1,9 -11,6 103,1

blackrock dynamic diversified growth 111,87 1,0 6,6 - -

blackrock emerging europe a **** 823,51 -1,4 2,9 -8,5 68,5

blackrock european a **** 866,85 4,0 24,8 32,2 71,0

blackrock latin america Fund a2 *** 469,67 -2,5 -11,5 -30,2 52,3

blackrock World mining a2 Usd *** 292,48 -4,3 -25,0 -45,7 14,7

bluebay emerging market select bond Fund 1189,99 -3,7 -9,4 10,7 -

bluebay investment grade bond Fund 1463,22 0,9 3,6 20,8 -

catella reavinstfond *** 313,7 2,4 26,0 31,3 154,6

dnb asian small cap * 35,85 9,2 4,2 -28,5 60,9

dnb realräntefond **** 105,84 0,4 -4,0 7,5 16,4

dnb renewable energy *** 741,17 6,4 38,1 -7,5 37,4

east capital rysslandsfonden *** 1178,98 0,2 0,1 -16,5 97,1

east capital Östeuropafonden **** 34,99 0,4 1,7 -15,0 68,5

enter return **** 1082,97 0,6 0,6 11,0 -

enter sverige *** 1607,61 2,4 20,6 16,4 130,7

Fidelity america Fund **** 48,74 5,9 33,3 48,4 94,6

Fidelity asian special situations ***** 228,37 3,2 8,2 2,5 87,9

Fidelity china Focus Fund **** 312,29 8,9 12,8 -5,5 63,7

Fidelity emea Fund ***** 98,89 0,5 8,2 8,5 107,2

Fidelity european aggressive Fund * 132,86 3,7 23,0 26,1 64,7

Fidelity global Focus Fund **** 321,9 3,8 20,8 24,3 75,4

Fidelity global Health care Fund *** 139,63 5,8 33,1 48,9 69,4

Fidelity india Focus Fund ** 174,18 0,1 -8,6 -25,8 67,8

Fidelity Japan advantage ***** 1609,33 2,7 18,5 13,1 38,7

Fim bric+ ** 99,84 2,3 -0,3 -22,3 31,1

Fim russia small cap * 34,14 -1,3 -10,4 -53,8 -21,8

gam star china equity Usd **** 149,07 9,2 25,5 5,2 143,2

JPm africa equity a accUsd **** 78,89 0,5 4,9 1,8 98,8

JPm brazil equity Fund **** 51,57 -5,7 -16,9 -36,2 31,3

JPm Us small cap growth *** 137,06 5,1 42,6 47,5 136,0

lannebo mixfond **** 16,05 1,1 12,8 18,9 97,0

lannebo småbolag **** 45,68 1,9 41,6 42,2 179,8

lannebo sverige *** 21,42 2,5 24,1 27,9 153,8

lynx dynamic 1 *** 102,8 4,9 7,0 7,3 -

neuberger berman High yield bond Fund 123,03 0,4 7,0 - -

Parvest global environment eUr **** 1184,04 4,9 25,5 26,0 60,9

Pimco global investment grade 10,02 0,1 -0,2 - -

Pimco Unconstrained bond 107,46 -0,5 -1,3 - -

seb asset selection sek lux 146,43 2,6 4,2 6,6 4,4

seb etisk globalfond **** 10,02 2,9 23,6 32,4 57,7

seb europa småbolag **** 38,1 5,1 31,7 41,9 117,6

seb nordenfond ** 16,85 2,3 22,9 19,6 80,7

skagen global sek **** 1170,66 3,0 19,9 29,6 96,5

skagen kon-tiki sek ***** 664,7 2,3 9,4 2,8 113,5

standard life gars 119,9 1,9 6,0 - -

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: anna Öster, anna.oster@lansforsakringar.se 
redaktör: Olof Daneskog, olof.daneskog@lansforsakringar.se
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länsförsäkringars fonder 2013-11-30 (sek) externa fonder 2013-11-30 (sek)


