
Budgetdiskussionen i USA drog ut på tiden 
och när parterna inte kom överens så stäng-
des delar av den offentliga administrationen 
ned. Även om överenskommelsen dröjde 
betydligt längre än de flesta räknat med så 
kom en uppgörelse på plats precis innan 
skuldtaket nåddes. Den nuvarande överens-
kommelsen är dock bara en mycket kortsiktig 
lösning då budgeten sträcker sig en bit in i 
januari och skuldtaket nås någon månad 
senare beroende på hur man räknar. Med 
andra ord behöver diskussionerna återupptas 
och en mer långsiktig lösning behöver för-
handlas fram. Marknaden tog situationen 
med ro. Anledningen till detta är att man inte 
trodde på att politikerna skulle låta situatio-
nen gå dem ur händerna. En situation där 
USA inte längre skulle betala sina skulder är 
helt enkelt en otänkbar situation. Politikernas 
oenighet har dock fått indirekta effekter på de 
finansiella marknaderna. I dagsläget har vi 
mindre information om den amerikanska 
ekonomin än vad vi brukar ha. När delar av 
administrationen stängdes ned var det 
mycket statistik som inte producerades. Vi 
har börjat få mer information nu men ligger 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,54 +11 öre 
Hittills i år +3 öre

eUR/sek 8,82 +12 öre 
Hittills i år +24 öre

100 JPy/sek 6,62 +7 öre 
Hittills i år –90 öre

eUR/Usd 1,35 0 cent 
Hittills i år 3 cent

GBP/sek 10,42 +4 öre 
Hittills i år –7 öre

stockholm +1,5% 
OMXS, Hittills i år +17,6%

London +4,2% 
ftSe, Hittills i år +14,2% 

New york +3,2% 
Dow Jones, Hittills i år +19,2%

Nasdaq +4,0% 
nasdaq, Hittills i år +29,9%

Tokyo –0,9% 
topix, Hittills i år +37,6%

svensk lång 2,29% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –14 punkter 
Hittills i år +77 punkter

svensk kort 0,94% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden +9 punkter  
Hittills i år –4 punkter

Utveckling OktOber

fortfarande lite efter informationsmässigt. 
Att diskussionerna ska återupptas kring års-
skiftet kan också ha en effekt på den ameri-
kanska penningpolitiken.

Marknaderna har under året väntat sig att 
den amerikanska centralbanken (Fed) ska 
börja dra ner på sina tillgångsköp, det vill 
säga bedriva en något mindre expansiv poli-
tik. Marknaden väntade sig att detta skulle 
påbörjas redan i september men Fed tyckte 
då att den amerikanska ekonomin inte åter-
hämtat sig tillräckligt för att de skulle vara 
redo att dra ned på köpen. Med tanke på att 
de utdragna budgetdiskussionerna både 
direkt och indirekt påverkar den ekonomiska 
tillväxten negativt (direkt via att delar av 
administrationen var stängd och därmed drar 
ner BNP och indirekt via försämrat förtroende) 
är det rimligt att Fed dröjer ytterligare innan 
de börjar dra ned på sina tillgångsköp. Detta 
innebär att den mycket expansiva politiken 
kommer att fortsätta ett tag till. En avtrapp-
ning av köpen är dock fortfarande aktuell och 
väntas ske under första halvåret 2014.

Den 1 februari tar Janet Yellen över ord-
förandeskapet på Fed efter Ben Bernanke. 

konjunktur och marknad: 

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA

Ett ledarskifte spär på osäkerheten ytterli-
gare men Janet Yellen har varit en stark före-
språkare för den expansiva politiken och kan 
därmed förväntas stå bakom den nuvarande 
penningpolitiken.

ljusglimtar i europa 
Tillväxten i Europa förbättras successivt om 
än i en mycket långsam takt. Flera av de peri-
fera länderna har fortsatt svårt att konkurrera 
med Tyskland och stora problem kvarstår 
men det finns ändå ljusglimtar. Exempelvis 
visar framåtblickande indikatorer att hushåll 
och företag uppvisar ökat förtroende vilket 
bör öka den ekonomiska aktiviteten framö-
ver. För att den ekonomiska återhämtningen 
ska fortsätta krävs dock en stabil banksektor 
som kan skapa en kreditgivning till företag 
och hushåll. Den europeiska centralbanken 
(ECB) kommer i november 2014 ta över till-
synen av mer än 100 banker i eurozonen som 
ett steg i förbättrad bankövervakning inom 
eurozonen. Inför detta övertagande genom-
för ECB en grundlig genomgång av dessa 
bankers tillgångar. Det är ännu inte klart när 
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Privat ränta
Sparkonto 0,55
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,55
fasträntekonto 3 mån 1,90
fasträntekonto 6 mån 2,00
fasträntekonto 1 år 2,10
fasträntekonto 2 år 2,25
fasträntekonto 5 år 3,00
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 2,88
1 år 2,87
2 år 3,01
3 år 3,17
4 år 3,47
5 år 3,66
7 år 4,08
10 år 4,33

Våra bankräntor 2013-11-14 (%)

Våra boräntor 2013-11-14 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2013-10-31

Sverige
9,2% (0,6)

Nordamerika
11,8% (9,4)

Tillväxtmarknad
3,7% (4,2)

Japan
2,7% (2,8)

Asien
1,3% (5,8)

Europa
23,6% (26,2)

Räntebärande
35,0% (51,0)

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  

resultatet av denna genomgång kommer att 
publiceras men detta är något som markna-
den har stort fokus på.

låg inflation får riksbanken  
att sänka räntan
Svensk tillväxt har varit svag på sistone. 
Industrisektorn och exporten visar fortfa-
rande på en mycket svag utveckling medan 
till exempel detaljhandeln har gått lite star-
kare. Industrin har haft det tufft då efterfrå-
gan från omvärlden varit svag och kronan har 

varit stark. Den nya informationen om infla-
tionstrycket i svensk ekonomi ändrar dock 
bilden något, kronan har försvagats till följd 
av detta och marknaden tror nu att sannolik-
heten är relativt stor att Riksbanken sänker 
räntan. Vi delar den synen, i vår mening är 
inflationen nu så pass mycket lägre än vad 
Riksbanken räknat med att de för att upprätt-
hålla förtroendet för inflationsmålet kommer 
att meddela att de sänker räntan med 25 
punkter till 0,75 den 17 december. En lite 
svagare krona underlättar för exportföreta-

gen men vi tror ändå att det är hushållen som 
kommer att stå för den starka drivkraften i 
den närstående återhämtningen i svensk eko-
nomi. Hushållen får goda reallöneökningar, 
som i kombination med låga räntor och skat-
tesänkningar bör stimulera hushållens kon-
sumtion.  

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna fortsatte att sjunka un-
der oktober månad drivet av utvecklingen på lång-
räntorna i USa. Skuldtaksdebatten i kombination 
med svagare konjunkturdata minskade förväntning-
arna på att den amerikanska centralbanken (fed) 
ska börja minska på sina tillgångsköp vilket ledde 
till sjunkande räntor. De flesta prognosmakare för-
väntar sig nu att fed påbörjar avtrappningen under 
det första halvåret 2014 vilket innebär att tillgångs-
köpen fortsätter oförminskat i år och troligtvis trap-
pas ner gradvis under nästa år. Med valet av Janet 
Yellen som feds tillträdande centralbankschef för-
väntas den mycket expansiva inriktningen på den 
amerikanska penningpolitiken att fortsätta vilket 
innebär att räntan kommer att hållas låg långt in i 
återhämtningen så länge det finns ledig kapacitet i 
ekonomin. Om fed framöver i större utsträckning 
kommer att ta hänsyn till tillgångsköpens effekter på 
den finansiella stabiliteten kommer räntorna san-
nolikt stiga. vi tror att fed kommer att påbörja en 
avtrappning av tillgångsköpen under nästa år vilket 
tillsammans med en återhämtning i konjunkturen 
kommer att verka för gradvis stigande långräntor. av 
denna anledning bör man vara fortsatt försiktig med 
placeringar i obligationsfonder med lång löptid då 
endast en lite ränteuppgång kan slå undan den lö-
pande avkastningen. 

Den svenska kronan har stått emot den senaste tidens 
oroligheter kring skuldtaket i USa och handlas kring 
6,5 kronor per dollar. en del av förklaringen ligger i 
riksbankens besked där de justerade ned reporänte-
banan en aning. nu tror de flesta aktörer i marknaden 
att den första räntehöjningen kommer i runt årsskiftet 
2014-2015. Dessutom har svensk statistik på sisto-
ne varit åt det svagare hållet vilket inte gett stöd till 
svenska kronan. Mot euron har kronan rört sig sidle-
des eller en aning svagare under oktober. Mycket 
styrs av vad centralbankerna säger och signalerar. 
Den europeiska centralbankens möten har andats en 
viss optimism och har inte indikerat räntesänkning 
vilket tillsammans med god konjunkturstatistik från 
eurozonen har gett en skjuts för euron. euron handlas 
nu på sin högsta nivå mot dollarn sedan hösten 
2011. Den höga växelkursen för euron kommer dock 
ställa till problem för exporten och skapar motvind för 
bnP-tillväxten. Marknaden förväntar sig att den euro-
peiska centralbanken till slut kommer agera för att 
stoppa eurons tillväxt genom att sänka räntan eller 
sätta in stimulanser i form av långsiktiga krediter till 
bankerna. när detta inträffar så kommer kronan att 
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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 senaste besked om oförändrad reporäntan 
innebär fortsatt låg kort bolåneränta för hushållen. i år 
har den kortaste bolåneräntan legat runt tre procent och 
där kommer att ligga ett bra tag till eftersom riksbanken 
räknar med en första höjning om cirka ett år. Hushåll 
som har bolån på två miljoner till tremånaders ränta har 
en räntekostnad på cirka 3 500 kronor per månad vilket 
är lågt och kommer att stiga på sikt. Den ekonomiska 
vinningen att binda på längre tid har därför minskat men 
ränteläget är fortfarande lågt och man kan få trygghet till 
ett bra pris. vi har haft en sjunkande trend för räntor 
under flera års tid på grund av den ekonomiska krisen i 
omvärlden. vi måste dock räkna med stigande räntor 
framöver även om det kommer att gå stegvis under lång 
tid. Men räntenivån på de längre bindningstiderna på 
bolånen kommer att stiga tidigare i takt med att kon-
junkturen blir mer stabil och de har redan höjts något. 
Även om de första höjningarna inte är betungande kan 
det bli mer kännbart efterhand. Det är därför klokt att 
förbereda ekonomin inför de höjningar som kommer 
även om det dröjer. vilka åtgärder som är bäst beror på 
hur stort bolånet är, hur stora marginaler hushållet har 
och hur man ser på svängningar av räntekostnaden.

vi tror att riksbanken sänker räntan till 0,75 pro-
cent vid mötet i december till följd av det låga re-
sursutnyttjandet och låga inflationen i Sverige under 
senare tid. Det faktum att den europeiska central-
banken överraskande sänkte räntan tidigare i no-
vember och övriga centralbanker för en expansiv 
politik har ökat trycket på riksbanken att agera då 
svenska räntor blivit för höga relativt omvärlden. 
Marknaden prissatte i mitten av november cirka 50 
procent sannolikhet att riksbanken sänker räntan i 
december. vi tror att de korta räntorna kan sjunka 
ytterligare något om riksbanken sänker räntan men 
att större delen av räntenedgången redan skett efter-
som marknaden ofta tar ut förväntade händelser i 
förväg. räntenedgången har haft en positiv effekt på 
avkastningen i både korta och långa räntefonder. 
Det påverkar även korta och långa boräntor medan 
rörliga boräntor kommer att sjunka mest om 
riksbanken sänker räntan. Den svenska kronan har 
försvagats till följd av förväntningarna på räntesänk-
ning vilket kommer att ge en viss lättnad till svenska 
exportföretag.

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 cykeln i USa. 
asien och tillväxtmarknaderna har dränerats på dol-
larlikviditet men fått ny chans med lägre valutor. 
Sammantaget ser vi störst potential i europa och 
asien framöver. aktier kommer på sikt att gynnas av 
stigande räntor och sannolikt ränteutveckling med 
större svängningar. 

stärkas mot euron. vi håller fast vid vår tro att kronan 
bör stärkas mot euron framöver men så länge riskap-
titen är hög och många investerare väljer att investera 
i europeiska tillgångar lär vi se fortsatt stöd för en 
starkare euro.



aktiva placeringsförslag fonder

snabba enkla sparförslaget

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

aktiv defensiv 0,6 0,4
aktiv stabil 0,8 3,2
aktiv balans 1,2 5,0
aktiv tillväxt 2,2 13,6
aktiv Potential 2,3 19,1

Utveckling placeringsförslag 2013-11-11 (%)

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)
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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
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bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

bekväm defensiv 0,6 1,5
bekväm stabil 1,4 4,9
bekväm balans 1,6 7,9
bekväm tillväxt 2,7 12,8
bekväm Potential 3,2 15,8

Utveckling placeringsförslag 2013-11-11, (%)

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

Standard Life 
GARS
20%

Länsförsäkringar
Kort Räntefond

50%

Enter Return
30%

SKAGEN
Kon-Tiki
10%

SKAGEN Global
30%

  Enter
Return

15%

Standard
Life GARS

20%

Länsför-
säkringar
Globalfond
25%

SKAGEN
Global
20%

Länsförsäkringar
Kort Räntefond

30%

Enter
Return

30%

Standard Life 
GARS
20%

SKAGEN
Kon-Tiki
15%

Standard
Life GARS

15%

SKAGEN
Global

40%

Länsförsäk-
ringar
Globalfond
30%

SKAGEN
Global
10%

Länsförsäkringar
Globalfond
10%

  Enter Return
30%

Standard
Life GARS

30%

Lannebo 
Mixfond
20%

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. 

defensiv 

Tillväxt 

stabil 

Potential 

Balans 

Standard Life 
GARS
10%

Länsförsäkringar
Kort Räntefond

50%

Enter Return
30%

Globala storbolag 
Trygghet 
(strukturerad 
placering)
10%

Asien Tillväxt
(Strukturerad placering)
10%

Globala Storbolag
Tillväxt 
(Strukturerad 
placering)
30%

  Enter
Return

15%

Standard
Life GARS

20%

Europa Tillväxt
(Strukturerad 
placering) 25%

Globala Storbolag Tillväxt 
(Strukturerad placering)
20%

Länsförsäkringar
Kort Räntefond

30%

Enter
Return

30%

Standard Life 
GARS
20%

Standard
Life GARS
15%

Länsförsäkringar
Globalfond

30%

Europa
Tillväxt

(Strukturerad
placering)

20%

Globala storbolag
(Strukturerad
placering) 20%

Asien Tillväxt 
(Strukturerad 
placering)
15%

Globala Storbolag Tillväxt 
(Strukturerad placering)
10%

Asien Tillväxt 
(strukturerad 
placering)
10%

  Enter Return
30%

Standard
Life GARS

30%

Lannebo 
Mixfond
20%



Fondnamn
Morning- 

stars  
rating

andels-
kurs

avkastning, %

1 månad 2013 3 år 5 år Fondnamn
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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.  
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 **** 72,50 0,2 -2,4 -2,5 6,2

länsförsäkringar asienfond ** 86,79 4,7 1,6 -1,7 67,5

länsförsäkringar europa aktiv *** 298,37 4,9 15,1 17,3 35,9

länsförsäkringar europa index **** 129,86 5,1 19,4 21,7 -

länsförsäkringar Fastighetsfond 1583,36 3,9 18,7 28,3 189,7

länsförsäkringar Flexibel 0-100 108,03 2,3 4,3 - -

länsförsäkringar Försiktig ** 113,44 1,9 3,5 12,6 37,9

länsförsäkringar global index 107,59 4,8 - - -

länsförsäkringar globalfond **** 254,88 5,1 21,0 34,5 51,0

länsförsäkringar Japanfond *** 63,88 0,2 21,5 20,3 20,8

länsförsäkringar kort räntefond 103,82 0,1 0,9 5,1 9,0

länsförsäkringar lång räntefond *** 146,96 0,8 -0,5 9,5 21,3

länsförsäkringar Offensiv *** 99,66 3,9 16,3 14,7 49,6

länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 139,12 2,1 8,9 19,2 38,8

länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 140,43 2,4 10,8 20,3 47,2

länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 141,89 3,1 15,1 23,3 58,6

länsförsäkringar Pension 2025 2 **** 147,24 3,5 17,6 26,2 62,1

länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 145,17 3,5 17,6 26,2 62,0

länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 76,57 3,5 17,6 26,0 61,9

länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 76,35 3,5 17,6 26,1 61,8

länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 90,94 3,5 17,8 26,2 60,7

länsförsäkringar småbolagsfond ** 362,56 1,6 27,2 20,9 132,6

länsförsäkringar statsobligationsfond ** 10,91 0,6 -1,0 6,1 15,2

länsförsäkringar sverige & världen *** 25,97 3,1 15,3 22,2 51,2

länsförsäkringar sverige aktiv *** 875,38 -0,4 14,1 23,3 120,7

länsförsäkringar sverige index *** 194,16 1,5 19,4 27,7 -

länsförsäkringar teknologifond *** 35,03 3,7 13,8 16,1 52,6

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 237,56 5,4 -0,8 -7,6 53,3

länsförsäkringar trygghetsfond ** 274,73 2,2 7,1 16,9 36,2

länsförsäkringar Usa aktiv  **** 173,95 5,3 26,5 48,5 49,4

länsförsäkringar Usa index **** 156,81 5,6 25,0 49,2 -

alfred berg ryssland *** 374,03 5,4 3,0 -4,4 71,6

blackrock dynamic diversified growth 111,09 2,0 5,8 - -

blackrock emerging europe a **** 837,17 5,5 4,6 -7,0 49,9

blackrock european a **** 840,60 4,0 21,0 26,4 65,6

blackrock latin america Fund a2 *** 483,13 4,8 -9,0 -27,3 55,5

blackrock World Mining a2 Usd *** 306,40 3,3 -21,4 -40,2 17,5

bluebay emerging Market select bond Fund 1233,39 3,2 -6,0 10,8 -

bluebay investment grade bond Fund 1455,24 1,3 3,1 18,6 -

catella reavinstfond *** 304,94 2,6 22,5 29,0 139,7

dnb asian small cap * 34,09 5,3 -0,9 -31,8 51,7

dnb realräntefond **** 105,33 0,6 -4,4 6,8 18,9

dnb renewable energy *** 705,02 3,1 31,4 -12,8 29,1

east capital rysslandsfonden *** 1184,82 4,1 0,6 -10,5 73,1

east capital östeuropafonden **** 34,96 5,5 1,6 -13,9 48,5

enter return **** 1077,02 0,3 0,1 10,2 -

enter sverige *** 1557,92 -0,7 16,9 15,9 120,0

Fidelity america Fund **** 46,64 4,2 27,5 49,3 79,2

Fidelity asian special situations ***** 224,16 3,9 6,2 5,9 85,0

Fidelity china Focus Fund **** 295,27 4,3 6,7 -7,6 65,6

Fidelity eMea Fund ***** 99,27 5,3 8,6 11,5 102,3

Fidelity european aggressive Fund * 129,59 4,2 20,0 20,8 53,1

Fidelity global Focus Fund **** 313,91 3,6 17,8 25,7 60,5

Fidelity global Health care Fund *** 133,63 5,2 27,4 45,3 58,7

Fidelity india Focus Fund ** 176,40 11,2 -7,4 -26,9 58,2

Fidelity Japan advantage ***** 1577,10 0,1 16,2 18,4 46,2

FiM bric+ ** 99,76 4,8 -0,3 -19,1 26,2

FiM russia small cap * 35,28 3,5 -7,4 -47,7 -54,6

gaM star china equity Usd **** 139,30 4,8 17,3 1,0 153,6

JPM africa equity a accUsd **** 79,14 5,2 5,2 7,5 95,6

JPM brazil equity Fund **** 54,42 3,6 -12,3 -32,5 38,3

JPM Us small cap growth *** 130,78 2,3 36,1 55,8 107,9

lannebo Mixfond **** 15,81 0,3 11,1 18,1 88,5

lannebo småbolag **** 44,51 2,9 38,0 40,4 153,4

lannebo sverige *** 20,79 0,7 20,5 27,1 144,5

lynx dynamic 1 *** 97,76 5,3 1,7 -7,0 -

neuberger berman High yield bond Fund 122,70 2,9 6,7 - -

Parvest global environment eUr **** 1137,57 3,1 20,6 27,9 63,3

PiMcO global investment grade 10,02 1,3 -0,2 - -

PiMcO Unconstrained bond 107,82 0,1 -1,0 - -

seb asset selection sek lux 142,68 2,4 1,5 0,5 8,3

seb etisk globalfond **** 9,83 4,3 21,2 34,2 50,3

seb europa småbolag **** 36,43 5,9 25,9 37,0 101,5

seb nordenfond ** 16,37 4,8 19,4 16,1 68,6

skagen global sek **** 1150,98 7,1 17,8 31,4 87,6

skagen kon-tiki sek ***** 656,81 6,3 8,1 4,1 109,2

standard life gars 118,22 1,4 4,5 - -

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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