
Den amerikanska centralbanken (Fed) fort-
sätter att köpa stats- och bostadsobligationer 
i oförändrad omfattning, det vill säga för 85 
miljarder amerikanska dollar i månaden. 
Beslutet att inte minska på dessa köp vid sep-
tembermötet överraskade de flesta mark-
nadsaktörer och ledde till sjunkande mark-
nadsräntor och stigande börser. De främsta 
skälen för att fortsätta köpen var att åter-
hämtningen i den amerikanska ekonomin 
inte bedöms som tillräckligt robust ännu 
samt att den finansiella åtstramningen i form 
av högre räntor under sommaren befaras 
dämpa tillväxten framöver. Att tillgångskö-
pen tillsvidare fortsätter i oförändrad takt 
innebär en fortsatt starkt expansiv penning-
politik i USA. Det stöder inte bara den ameri-
kanska ekonomin utan underlättar även en 
fortsatt återhämtning i eurozonen och i till-
växtmarknaderna. En nedtrappning av köpen 
är dock fortfarande aktuell och väntas ske 
antingen i slutet av 2013 eller början av 2014. 
I oktober når USA sitt lagstadgade skuldtak. 
I dagsläget sker förhandlingar kring hur man 
ska gå vidare i budgetprocessen och läget  
är oklart.
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,42 –22 öre 
Hittills i år –8 öre

eUR/sek 8,69 –6 öre 
Hittills i år +12 öre

100 JPy/sek 6,55 –22 öre 
Hittills i år –97 öre

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

GBP/sek 10,38 +15 öre 
Hittills i år –11 öre

stockholm +4,0% 
OMXS, Hittills i år +15,9%

London +0,8% 
ftSe, Hittills i år +9,6% 

New york +2,2% 
Dow Jones, Hittills i år +15,5%

Nasdaq +5,1% 
nasdaq, Hittills i år +24,9%

Tokyo +8,0% 
topix, Hittills i år +38,9%

svensk lång 2,43% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –1 punkter 
Hittills i år +91 punkter

svensk kort 0,85% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –13 punkter  
Hittills i år –13 punkter

Utveckling september

eurozonen växer och  
tyska valresultatet lugnar
Ledande indikatorer pekar på att situationen i 
eurozonen fortsätter att förbättras och även 
att arbetslösheten verkar ha slutat öka. Sys-
selsättningsstatistiken är dock fortfarande 
svag och noterade en liten nedgång under det 
andra kvartalet. I det tyska parlamentsvalet 
segrade Angela Merkels CDU och partiet 
ökade med 8 procentenheter jämfört med 
förra valet. Koalitionspartiet FDP (liberaler) 
nådde däremot inte upp till 5 procentsgrän-
sen och får därmed lämna parlamentet. Att 
CDU gick så starkt framåt är ett styrkebe-
sked och en bekräftelse på att det finns för-
troende för den tyska krishanteringen i euro-
zonen. Överlag innebär valet att den politiska 
risken i eurozonen minskat något och att 
eventuella nya stödpaket till svaga ekonomier 
lättare kommer kunna genomföras vid behov. 
Den främsta politiska risken i dagsläget är 
Italien där regeringen riskerar att förlora sitt 
mandat. ECB lämnade styrräntan oförändrad 
på mötet i september, man förändrade inte 
heller sin vägledning om framtida ränteut-
veckling från i juli utan upprepade att man 

konjunktur och marknad: 

Den amerikanska centralbanken fortsätter sin expansiva politik

avser hålla räntan låg under en utdragen tids-
period. Den ekonomiska utvecklingen är 
fortsatt mycket svag och inflationstrycket 
lågt.
 
mindre oro för kina 
Den kinesiska tillväxten som tidigare i år 
verkade vackla visar nu alltfler tecken på att 
återigen ta fart. Viktiga indikatorer för till-
växten, såsom industriproduktion och detalj-
handel för augusti har kommit in över för-
väntan. Marknadsprognoserna för tillväxten 
2014 ligger strax under 7,5 men reviderings-
tendensen baserad på senaste statistiken är 
positiv. Kredittillväxten i Kina har varit 
mycket hög under en lång tid, med nuvarande 
takt fördubblas kreditstocken drygt vart 
femte år. Man kan tänka sig att kinesiska 
myndigheter kommer att agera för att hålla 
tillbaka kredittillväxten för att minska risken 
för en framtida bankkris och detta kommer 
med största sannolikhet innebära att tillväxt-
takten framöver kommer vara något lägre än 
tidigare.
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privat ränta
Sparkonto 0,55
Privatkonto 0,00
aktielikvidkonto 0,55
fasträntekonto 3 mån 1,95
fasträntekonto 6 mån 2,05
fasträntekonto 1 år 2,15
fasträntekonto 2 år 2,25
fasträntekonto 5 år 3,20
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 3,15
3 år 3,27
4 år 3,63
5 år 3,73
7 år 4,22
10 år 4,52

Våra bankräntor 2013-10-10 (%)

Våra boräntor 2013-10-11 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2013-09-30

Asien
5,8% (7,4)

Nordamerika
9,4% (23,3)

Tillväxtmarknad
4,2% (–1,1)

Japan
2,8% (3,4)

Sverige
0,6% (0,7)

Europa
26,2% (–1,1)

Räntebärande
51,0% (67,4)

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  

svensk tillväxt växlar upp men  
riksbanken väntar med höjningar
Svensk BNP för andra kvartalet reviderades 
ned och årstillväxten uppgick till 0,1 procent. 
Exporten och investeringarna fortsätter att 
vara mycket svaga medan hushållens kon-
sumtion utvecklas i bättre takt. Arbetsmark-
naden är fortsatt svag men har ändå utveck-
lats betydligt bättre än väntat. Indikatorer 
såsom inköpschefsindex och barometern har 
förbättrats på senare tid och tyder på en för-
bättrad konjunktur även om det senaste utfal-
let från barometern i veckan visade på en till-
bakagång. Sammantaget tyder barometern på 
att svensk tillväxt i dagsläget är positiv men 

lägre än normalt. Vad gäller den fortsatta 
utvecklingen på arbetsmarknaden så fortsät-
ter antalet lediga platser att öka samtidigt 
som antalet varsel minskar. Återhämtningen 
kommer drivas av hushållen som gynnas av 
god reallöneutveckling, finanspolitisk stimu-
lans i form av bland annat jobbskatteavdrag, 
låga räntor samt stigande börs och huspriser.

Riksbanken höll räntan oförändrad på 
mötet i september och sett till den låga infla-
tionen och höga arbetslösheten tror vi att det 
dröjer innan de kommer att börja höja rän-
tan. Riksbanken har hittills hävdat att 
Finansinspektionens (FI) nya mandat om 
makrotillsyn inte ändrat Riksbankens man-

dat och att man därför fortsätter ta hänsyn 
till hushållens skuldsättning i räntebeslutet. 
Man skulle dock kunna hävda att det på lite 
längre sikt ändå finns en risk att räntan höjs i 
en långsammare takt om det visar sig att 
Riksbanken nöjer sig med hur FI hanterar de 
nya verktygen, och därmed oroar sig mindre 
för hushållens skuldsättning. 

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



efter ett par månader med kraftigt stigande långrän-
tor sjönk de långa marknadsräntorna tillbaka under 
september. Orsaken till nedgången var dels en rekyl 
på den kraftiga uppgången under sommaren, dels en 
effekt av att den amerikanska centralbanken (fed) 
vid sitt möte i september beslutade att inte trappa 
ner på sina tillgångsköp. Detta beslut överraskade 
marknaden som hade räknat med en successiv ned-
trappning. Orsaken till beslutet var att de tyckte att 
ekonomin och arbetsmarknaden inte var starka nog 
för att hantera den dämpande effekt som stigande 
räntor innebär. fed signalerade också att reporäntan 
kommer att vara låg ända in i 2016 även om ekono-
min återhämtar sig och arbetslösheten sjunker ytter-
ligare. De svenska marknadsräntorna följde i stort 
sett med räntenedgången i USa eftersom svenska 
långräntor har stor korrelation med amerikanska 
räntor. vi tror att de långa marknadsräntorna kommer 
att röra sig sidledes under kommande månader i av-
vaktan på tydligare signaler, dels från fed avseende 
tillgångsköpen, men även avseende den globala 
konjunkturutvecklingen. långa räntefonder har gyn-
nats av den senaste räntenedgången. vi tycker dock 
som tidigare att man ska ha en mindre fördelning i 
långa räntefonder till förmån för korta räntefonder då 
risken för stigande räntor fort slår undan avkastning 
i långa räntefonder på grund av kurseffekter. 

September månad präglades av en försvagning av den 
amerikanska dollarn gentemot många valutor. 
Orsaken till den dollarförsvagningen var det överras-
kande beslutet från den amerikanska centralbanken 
att inte trappa ner på tillgångsköpen vid sitt möte i 
september. Detta innebär att räntorna blir lägre under 
en längre tidsperiod vilket leder till en svagare dollar. 
Den politiska osäkerheten om den pågående skuld-
taksdebatten påverkar också omvärldens syn på hur 
USa:s process för att lösa ekonomiska problem. På 
sikt är det styrkan i amerikansk ekonomi som avgör 
värdet på valutakursen. Den senaste tiden har det 
kommit en del svaghetstecken från räntekänsliga 
delar av ekonomin som husmarknaden men framåt-
blickande indikatorer pekar på en fortsatt återhämt-
ning in i 2014. Den svenska kronan har påverkats av 
faktorer från utlandet. Svensk exportindustri upplever 
en svår situation med svag efterfrågan från europa 
som i kombination med en stark krona skapar en tuff 
konkurrenssituation. Därför välkomnas en svagare 
krona från exportindustrin som står för närmare hälf-
ten av svensk bnP i volymtermer. vi tror fortsatt att 
dollarn kommer att stärkas på sikt med stöd av en 
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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

Hushållen kan glädja sig åt fortsatta låga räntor ytterli-
gare en tid. Men man bör tänka på att räntenivån fortfa-
rande är onormalt låg och att riksbanken kommer att 
inleda sina höjningar av reporäntan så småningom. 
enligt vår tro kommer det att ske under andra halvåret 
nästa år. Men räntenivån på de längre bindningstiderna 
på bolånen kommer att stiga tidigare i takt med att 
konjunkturen blir mer stabil och de har redan höjts nå-
got. Även om de första höjningarna inte är betungande 
kan det bli mer kännbart efterhand. vi har haft en 
sjunkande trend för räntor under flera års tid beroende 
på den ekonomiska krisen i omvärlden. Den har medfört 
mycket elände men har samtidigt varit positiv för lånta-
gare. för en familj med ett bostadslån på 1,5 miljon till 
tremånaders bindningstid har den låga räntan inneburit 
runt 3 000 kronor i lägre räntekostnader per månad ef-
ter skatteavdrag jämfört med för fem år sedan. vi måste 
dock räkna med stigande räntor framöver även om det 
kommer att gå stegvis under lång tid. 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.

De korta marknadsräntorna sjönk tillbaka relativt 
kraftigt under september efter den kraftiga uppgång-
en sedan i våras. Orsaken var i första hand beskedet 
att den amerikanska centralbanken beslutade att inte 
trappa ner på sina obligationsköp och gav även signa-
ler om att styrräntan kommer hållas låg en lång tids-
period. vid sitt möte i september beslutade 
riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på 1 
procent. De behöll även prognosen att reporäntan kan 
börja höjas i två steg under det andra halvåret 2014. 
vi tror som tidigare att riksbanken kommer att av-
vakta med räntehöjningar till senare delen av 2014 
med tanke på de lediga resurser som finns i svensk 
ekonomi och det låga inflationstrycket. tillväxten i 
den svenska ekonomin har varit svag under årets för-
sta 9 månader vilket i kombination med måttlig glo-
bal tillväxt gör att det kommer att dröja innan vi når 
ett ansträngt resursläge på arbetsmarknaden. vi tror 
att korträntorna kommer att orientera sig kring 
riksbankens reporäntebana vilket gör att korträntorna 
borde vara stabila de närmaste månaderna men att de 
att rör sig sakta uppåt under nästa år. för avkast-
ningen i korta räntefonder innebär detta att den 
 löpande avkastningen kommer att ligga strax över  
1 procent vilket är lågt i historisk jämförelse. Det 
kommer därmed att dröja till vi ser räntehöjningar 
från riksbanken innan räntorna stiger till nivåer där 
korta räntefonder kan placera till en mer attraktiv nivå.

Mycket har den senaste tiden handlat om central-
bankernas agerande men i oktober är det åter dags 
att se hur företagens vinster utvecklas. fyra gånger 
om året får vi en avstämning av hur företagen fak-
tiskt går och hur företagsledarna bedömer utveck-
lingen framöver. inför årets tredje kvartalsrapporte-
ring, som börjar komma från mitten av oktober, har 
företagsledarna varit fortsatt återhållsamma. Detta 
för att kunna överträffa marknadens förväntningar 
och därmed få positiva kursreaktioner. Det är an-
märkningsvärt att till exempel amerikanska och 
svenska aktier stigit så mycket som de gjort givet 
redan höga värderingar på en relativt låg vinsttillväxt 
i USa samt fallande vinster i europa och Sverige. 
Över kortare perioder ändras inte företagens intjä-
ning särskilt mycket utan kursutvecklingen handlar 
ofta om hur mycket vi är villiga att betala för denna 
intjäning. Den viljan är i stor utsträckning en funk-
tion av vilken likviditet centralbankerna förser oss 
med. i år har den amerikanska centralbanken varit 
mest expansiv vilket gynnat amerikanska aktier. 
nästa år blir det spännande att se vart den japanska 
centralbankens stimulanser tar vägen. i dagsläget 
tror vi att asiatiska aktier har lägre risk tack vare 
lägre värdering. 

stabil konjunkturutveckling. På kort sikt kan dollarn 
dock försvagas till följd av skuldtaksdebatten och den 
penningpolitiska hållningen från den amerikanska 
centralbanken. vi räknar med en fortsatt relativt stark 
krona mot euron baserat på fundamentala faktorer 
som konjunktur och statsfinansiell ställning men 
även finansiella faktorer som positiva räntedifferen-
ser.



aktiva placeringsförslag fonder

snabba enkla sparförslaget

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

aktiv defensiv 0,3 –0,2
aktiv stabil 0,2 2,1
aktiv balans 0,3 3,5
aktiv tillväxt 0,3 9,4
aktiv potential 0,3 14,2

Utveckling placeringsförslag 2013-10-10 (%)

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

risk
sparhorisont
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bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

bekväm defensiv 0,1 0,8
bekväm stabil 0,1 2,9
bekväm balans –0,1 5,3
bekväm tillväxt 0,1 8,3
bekväm potential 0,2 10,4 

Utveckling placeringsförslag 2013-10-10, (%)

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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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 **** 72,35 0,2 -2,6 -1,8 8,5

länsförsäkringar asienfond ** 82,87 2,5 -3,0 -4,7 32,7

länsförsäkringar europa aktiv *** 284,46 1,2 9,7 16,6 12,9

länsförsäkringar europa index **** 123,58 2,8 13,7 20,4 -

länsförsäkringar Fastighetsfond 1523,64 0,6 14,2 25,7 125,8

länsförsäkringar Flexibel 0-100 105,65 -1,3 2,0 - -

länsförsäkringar Försiktig ** 111,32 -0,7 1,6 10,9 29,9

länsförsäkringar global index 102,69 0,8 - - -

länsförsäkringar globalfond **** 242,63 1,3 15,1 31,4 32,6

länsförsäkringar Japanfond *** 63,78 5,5 21,3 20,5 13,4

länsförsäkringar kort räntefond 103,71 0,2 0,8 5,0 9,9

länsförsäkringar lång räntefond *** 145,85 0,5 -1,3 7,5 24,4

länsförsäkringar offensiv *** 95,92 0,6 12,0 12,1 31,5

länsförsäkringar pension 2010 2 **** 136,25 0,4 6,7 17,8 29,4

länsförsäkringar pension 2015 2 **** 137,16 0,6 8,2 19,6 30,0

länsförsäkringar pension 2020 2 **** 137,67 1,2 11,7 22,5 34,7

länsförsäkringar pension 2025 2 **** 142,29 1,6 13,7 25,0 37,2

länsförsäkringar pension 2030 2 **** 140,28 1,5 13,6 24,9 37,0

länsförsäkringar pension 2035 2 **** 73,99 1,5 13,7 24,7 37,0

länsförsäkringar pension 2040 2 **** 73,79 1,5 13,7 24,8 36,8

länsförsäkringar pension 2045 2 *** 87,86 1,6 13,8 24,9 36,0

länsförsäkringar småbolagsfond ** 357,03 4,9 25,3 21,3 81,2

länsförsäkringar statsobligationsfond ** 10,85 0,4 -1,6 4,6 17,4

länsförsäkringar sverige & världen *** 25,18 1,3 11,8 21,3 30,0

länsförsäkringar sverige aktiv *** 879,08 3,1 14,6 23,7 85,5

länsförsäkringar sverige index *** 191,22 3,0 17,6 25,8 -

länsförsäkringar teknologifond *** 33,80 0,2 9,8 17,5 36,3

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 225,34 3,5 -5,9 -10,8 11,5

länsförsäkringar trygghetsfond ** 268,94 1,2 4,9 15,3 22,8

länsförsäkringar Usa aktiv  **** 165,2 -0,5 20,2 43,5 38,1

länsförsäkringar Usa index **** 148,47 -0,8 18,4 44,8 -

alfred berg ryssland *** 354,75 5,6 -2,3 -5,7 21,1

blackrock dynamic diversified growth 108,92 1,6 3,8 - -

blackrock emerging europe a **** 91,23 5,4 -0,9 -7,2 6,9

blackrock european a **** 92,95 3,1 16,4 24,6 41,4

blackrock latin america Fund a2 *** 71,75 4,6 -13,2 -27,7 14,7

blackrock World mining a2 Usd *** 46,17 0,4 -23,9 -38,7 -21,8

bluebay emerging market select bond Fund 1195,23 3,3 -9,0 9,1 -

bluebay investment grade bond Fund 1436,17 0,8 1,7 17,1 -

catella reavinstfond *** 297,34 4,1 19,5 24,7 83,7

dnb asian small cap * 32,36 4,2 -5,9 -32,8 12,8

dnb realräntefond **** 104,66 -0,6 -5,1 4,5 16,2

dnb renewable energy *** 683,76 3,0 27,4 -12,0 -11,6

east capital rysslandsfonden *** 1137,83 4,8 -3,4 -9,1 12,1

east capital östeuropafonden **** 33,15 3,9 -3,6 -13,7 -1,5

enter return **** 1073,54 0,3 -0,2 9,3 -

enter sverige *** 1568,71 3,9 17,7 16,2 86,4

Fidelity america Fund **** 6,97 0,3 22,4 49,2 58,7

Fidelity asian special situations ***** 33,59 1,7 2,2 4,8 56,3

Fidelity china Focus Fund **** 44,09 2,6 2,3 -9,0 42,1

Fidelity emea Fund ***** 14,68 5,0 3,2 10,8 51,6

Fidelity european aggressive Fund * 14,31 2,1 15,2 21,3 1,0

Fidelity global Focus Fund **** 47,18 1,5 13,7 27,4 39,4

Fidelity global Health care Fund *** 14,61 0,1 21,1 39,7 48,3

Fidelity india Focus Fund ** 24,69 6,8 -16,8 -31,9 0,7

Fidelity Japan advantage ***** 1542,62 5,7 16,1 20,8 44,0

Fim bric+ ** 10,95 4,7 -4,9 -21,6 -2,3

Fim russia small cap * 3,92 1,1 -10,5 -47,5 -66,9

gam star china equity Usd **** 20,99 1,6 13,5 1,1 130,2

Jpm africa equity a accUsd **** 11,71 3,8 0,0 5,5 52,4

Jpm brazil equity Fund **** 8,18 7,1 -15,3 -32,5 13,8

Jpm Us small cap growth *** 19,9 0,6 33,0 56,7 79,4

lannebo mixfond **** 15,76 2,1 10,8 18,2 65,8

lannebo småbolag **** 43,25 4,5 34,1 36,9 112,4

lannebo sverige *** 20,65 4,6 19,6 23,7 104,4

lynx dynamic 1 *** 92,83 -0,5 -3,4 -7,0 -

neuberger berman High yield bond Fund 119,21 1,1 3,7 - -

parvest global environment eUr **** 126,89 3,0 17,0 27,5 28,5

seb asset selection sek lux 139,36 -2,5 -0,8 -0,5 14,9

seb etisk globalfond **** 9,42 1,4 16,2 32,0 27,7

seb europa småbolag **** 34,39 3,2 18,9 37,0 54,8

seb nordenfond ** 15,62 3,6 14,0 12,0 36,5

skagen global sek **** 1075,06 1,9 10,1 26,5 45,5

skagen kon-tiki sek ***** 617,74 3,2 1,7 1,1 51,3

standard life gars 116,58 0,3 3,0 - -

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 2013-09-30 (sek) externa fonder 2013-09-30 (sek)


