
Amerikansk ekonomi fortsätter att förbätt-
ras, BNP för kvartal två har reviderats upp 
från 1,7 procent i uppräknad årstakt till 2,5 
procent. Indikatorer på arbetsmarknaden har 
också fortsatt att förbättras. 

I takt med denna förbättring så är fokus 
på marknaderna kring när och hur snabbt 
amerikanska centralbanken Federal Reserve 
(Fed) kommer att minska på sina stödköp av 
bostads- och statsobligationer som hjälpt till 
att hålla räntorna nere. Sedan i våras när che-
fen för Fed, Ben Bernanke, började indikera 
att en minskning av köpen kanske låg i närtid 
har räntorna stigit markant.

Vi ser framför oss att själva beslutet att 
minska på köpen tas nu i höst och att man 
inleder med att minska på köpen av bostads-
obligationer. Detta är dock i stor utsträckning 
redan prissatt på marknaden och vi förväntar 
oss därmed inga stora reaktioner på detta. 
Förutom diskussionerna kring köpens vara 
eller inte vara så är marknaden också fokuse-
rad på vem som kommer att ersätta Ben Ber-
nanke efter årsskiftet. Med tanke på att Fed 
under väldigt lång tid bedrivit mycket expan-
siv penningpolitik med ovan nämnda stöd-
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
Usd/sek 6,64 +10 öre 
Hittills i år +13 öre

eUR/sek 8,76 +8 öre 
Hittills i år +18 öre

100 JPy/sek 6,77 +12 öre 
Hittills i år –75 öre

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

GBP/sek 10,23 +24 öre 
Hittills i år –26 öre

stockholm –1,1% 
OMXS, Hittills i år +11,5%

London –3,1% 
ftSe, Hittills i år +12,3% 

New york –4,4% 
Dow Jones, Hittills i år +13,0%

Nasdaq –1,0% 
nasdaq, Hittills i år +18,9%

Tokyo –4,9% 
topix, Hittills i år +28,6%

svensk lång 2,44% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +26 punkter 
Hittills i år +92 punkter

svensk kort 0,98% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden +10 punkter  
Hittills i år 0 punkter

Utveckling aUgUsti

köp samt styrränta på lägsta nivå så leder alla 
förändringar till en oro hos marknaden kring 
den framtida politiken. Kommer nästa ledare 
vara lika angelägen om att fortsätta denna 
expansiva politik?

europa väntar på det tyska valet
Konjunktursignalerna från Europa har på 
senare tid varit mer positiva. BNP-tillväxten 
för kvartal 2 var för eurozonen som helhet 
positiv för första gången sedan tredje kvarta-
let 2011. Detta innebär dock inte att proble-
men är över i Europa, flertalet länder har ett 
fortsatt stort behov av att implementera 
strukturella reformer för att få deras ekono-
mier att fungera bättre och till och med nu 
med de betydligt lägre räntorna som de peri-
fera länderna får betala för att låna så ökar 
skulden som andel av BNP. Vi har därmed 
inte sett slutet vad gäller skuldproblematiken 
i Europa. Rent politiskt inväntar Europa det 
tyska valet den 22 september, därefter kan vi 
räkna med att diskussionerna kommer igång 
igen vad gäller bland annat den planerade 
bankunionen. Då kan betydelsen av Europas 
problem återigen bli uppenbar.

konjunktur och marknad: 

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus

goda förutsättningar för svensk tillväxt 
Sverige är som en liten öppen ekonomi i stor 
utsträckning beroende av hur det går i vår 
omvärld. Med ett Europa som kommer växa 
långsamt under lång tid framöver kommer 
detta påverka oss men vi har goda inhemska 
förutsättningar för tillväxt. Med stigande 
börs och huspriser, låga räntor, reallöneök-
ningar och en förväntad expansiv finanspoli-
tik nästa år talar många faktorer för en god 
utveckling. Dessutom ser det ut som att den 
svenska arbetsmarknaden har klarat den 
senaste nedgången bättre än de flesta räknat 
med vilket är ett gott tecken. Detta talar även 
för att Riksbanken kommer behålla räntan 
oförändrad i närtid. En höjning dröjer med 
tanke på den mycket låga inflationen.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



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 2013-09-11 (%)

Våra boräntor 2013-09-11 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2013-08-31

Asien
7,4% (1,4)

Japan
3,4% (3,2)

Sverige
0,7% (9,7)

Tillväxtmarknad
–1,1% (5,8)

Europa
–1,1% (–10,7)

Negativ exponering
genom terminer

Nordamerika
23,3% (29,6)

Räntebärande
67,4% (61,8)

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  



De långa räntorna steg kraftigt till årshögstanivåer 
under augusti. Precis som med korträntorna, har rö-
relsen uppåt drivit av bättre konjunkturutsikter i 
europa och Sverige. långräntorna har även drivits 
upp av förväntningar på att den amerikanska central-
banken kommer att minska sina köp av långa obliga-
tioner i höst. Marknaden förväntar sig att amerikan-
ska centralbanken federal reserve börja minska sina 
köp gradvis under hösten och att man sluta köpa helt 
fram till juni 2014. Det här innebär att den största 
köparen av långa obligationer i USa de senaste åren 
försvinner från marknaden vilket leder till säljarna 
trycker upp räntorna till en ny, högre jämviktsnivå. 
när räntorna stiger får investerare i långa obligations-
fonder får en dålig avkastning då innehav med lång 
löptid ska räknas tillbaka med en högre ränta. Då vi 
tror att räntorna kan stigare ytterligare en tid, tycker 
vi att man ska vara fortsatt försiktig med placeringar 
i obligationsfonder med lång löptid. Under tiden är 
ränteplaceringar i en kort räntefond eller i en fond 
som har en flexibel löptidsstrategi att föredra. korta 
räntefonder ger inte så hög avkastning i dagsläget till 
följd av de låga korträntorna men man behåller vär-
det på investeringen. 

Stark ekonomisk statistik har skapat ett positivt hu-
mör i marknaden och många tror på en fortsatt god 
återhämtning i världsekonomin. Detta tillsammans 
med amerikanska centralbankens uttalande om mins-
kade tillgångsköp har medfört att räntorna stadigt 
stigit i europa och USa. Den svenska kronan har inte 
påverkats i någon större utsträckning. vår bedömning 
är att den svenska kronan bör stärkas mot euron från 
nuvarande nivå främst med stöd av räntedifferenser. 
europeiska centralbanken fortsätter att vara mer ex-
pansiv i sin penningpolitik än riksbanken vilket talar 
för att den svenska kronan stärks mot euron. vi tror 
att den amerikanska dollarn kommer förstärkas mot 
svenska kronan, både på kort och lång sikt. 
amerikansk konjunkturstatistik har visat styrka den 
senaste tiden och återhämtningen på bostadsmarkna-
den skapar stabilitet och förtroende hos de amerikan-
ska hushållen samtidigt som dollarn troligen kommer 
attrahera kapitalinflöden vilket skulle gynna dollarn 
ytterligare. Det råder dock politisk turbulens där 
framförallt syrienkonflikten kan påverka de finansiella 
marknaderna negativt. en upptrappning av konflikten 

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 e-postprenumera-
tion av Sparutsikter.

sPaRUtsikteR via e-Post

våra prognoser på 12 månaders sikt

Hushållen kan glädja sig åt fortsatta låga räntor ytter-
ligare en tid. Men man bör tänka på att räntenivån 
fortfarande är onormalt låg och att riksbanken kom-
mer att inleda sina höjningar av reporäntan så små-
ningom. räntenivån på de längre bindningstiderna på 
bolånen kommer att stiga tidigare i takt med att 
konjunkturen blir mer stabil och de har redan höjts 
något. Även om de första höjningarna inte är betung-
ande kan det bli mer kännbart efterhand. vi har haft 
en sjunkande trend för räntor under flera års tid bero-
ende på den ekonomiska krisen i omvärlden. för en 
familj med ett bostadslån på 1,5 miljon till tremåna-
ders bindningstid har den låga räntan inneburit runt 
3 000 kronor i lägre räntekostnader per månad efter 
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 margina-
ler hushållet har och hur man ser på svängningar av 
räntekostnaden.

De korta marknadsräntorna steg kraftigt under au-
gusti vilket främst berodde på bättre konjunktursigna-
ler för den svenska ekonomin. Det var en starkare 
arbetsmarknad än väntat men även ett stigande för-
troende bland både hushåll och företag enligt kon-
junkturbarometern från konjunkturinstitutet. Detta 
ledde till att korträntorna steg då marknaden förvän-
tade sig att riksbanken börjar höja räntan tidigare än 
man räknat med. Marknadens prissättning indikerar 
nu att riksbanken börjar höja räntan någon gång i 
mitten av nästa år. Det är således en ganska stor 
omsvängning från i våras då marknaden fortfarande 
förväntade sig räntesänkningar från riksbanken. 
Utvecklingen i omvärlden bidrog också till den ljusare 
konjunkturbilden och här har signalerna från europa 
blivit bättre vilket är viktigt för den svenska exportsek-
torn som hittills drabbats av en lägre efterfrågan från 
europa. vi delar uppfattningen om den bättre kon-
junkturbilden för svensk ekonomi, däremot tror vi att 
det dröjer en bra bit in på nästa år innan riksbanken 
höjer räntan. Denna tro baserar sig på att riksbanken 
måste väga in det låga inflationstrycket i Sverige, 
risker i omvärlden och effekterna av en normalisering 
av den amerikanska stimulanspolitiken.

konjunktursignalerna har pekat upp under somma-
ren. baksidan av bättre konjunkturutsikter är sti-
gande realräntor som på nytt utgör ett alternativ till 
aktier. framförallt tillväxtmarknaderna drabbas av 
stigande amerikanska realräntor eftersom de i stor 
utsträckning finansierar sig i amerikanska dollar. 
börshösten har inletts svagt med allt tydligare signa-
ler från amerikanska centralbanken om att man av-
ser minska på de penningpolitiska stimulansåtgär-
der som de lanserades tidigare i år.  Orsaken till 
detta är dels bedömningen om stimulansernas ringa 
effekt på ekonomin och dels risken för nya bubblor. 
September ser ut att kunna bli en månad med stora 
svängningar då marknadens aktörer ska ta ställning 
till valet i tyskland, kriget i Syrien och utfallet av 
amerikanska centralbankens möte. Det faktum att 
aktier dessutom historiskt går som sämst jämfört 
med obligationer under september månad manar till 
fortsatt försiktighet. amerikanska bolag har under 
en tid gynnats av stabila bolag med hög utdelning 
och förmåga till återköp av aktier. Dessa bolag har 
nu dock blivit så pass dyra att det är dags att se till 
alternativen. europeiska bolag blir mer intressanta 
framöver. en låg värdering i kombination med poten-
tiellt högre avkastning på eget kapital och positiva 
inköpschefer för regionen gör exponeringen relativt 
lockande.

ger konsekvenser på riskaptiten och valutamarkna-
den. i ett sådant läge är det svårt att sia om hur va-
lutorna kommer utvecklas men troligtvis kommer va-
lutorna som betraktas som säkrare stärkas exempelvis 
amerikanska dollar, schweiziska franc och japanska 
yen. Den svenska kronan kommer i detta läge utveck-
las relativt stabilt eftersom man numera betraktar den 
svenska kronan som en relativt säker valuta.



aktiva placeringsförslag fonder

snabba enkla sparförslaget

läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

aktiv defensiv –0,5 –0,5
aktiv stabil –0,4 1,9
aktiv Balans –0,6 3,2
aktiv tillväxt –0,9 9,7
aktiv Potential 1,5 14,6

Utveckling placeringsförslag 2013-09-10 (%)

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.
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Bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

Bekväm defensiv –0,4 0,7
Bekväm stabil 0,3 3,0
Bekväm Balans 0,4 5,8
Bekväm tillväxt 1,7 8,8
Bekväm Potential 2,5 11,0 

Utveckling placeringsförslag 2013-09-10, (%)

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.
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Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder. 
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Fondnamn
Morning- 
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rating

andels-
kurs
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1 månad 2013 3 år 5 år Fondnamn
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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 **** 72,24 -0,1 -2,8 -4,7 13,0

länsförsäkringar asienfond ** 80,83 -2,4 -5,4 -5,5 10,9

länsförsäkringar europa aktiv *** 281,21 -0,2 8,5 18,6 2,4

länsförsäkringar europa index **** 120,27 0,4 10,6 19,0 -

länsförsäkringar Fastighetsfond 1514,79 -2,2 13,6 46,4 88,5

länsförsäkringar Flexibel 0-100 106,99 -0,5 3,3 - -

länsförsäkringar Försiktig ** 112,12 -0,6 2,3 11,6 24,5

länsförsäkringar global index 101,87 -1,3 - - -

länsförsäkringar globalfond **** 239,62 0,2 13,7 29,6 22,6

länsförsäkringar Japanfond *** 60,47 -3,5 15,0 7,6 2,0

länsförsäkringar kort Räntefond 103,55 0,0 0,6 4,8 10,0

länsförsäkringar lång Räntefond *** 145,10 -1,0 -1,8 5,5 24,6

länsförsäkringar offensiv *** 95,32 -1,0 11,3 12,7 17,6

länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 135,69 -1,1 6,2 16,6 23,4

länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 136,31 -1,1 7,5 19,0 19,9

länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 136,06 -1,2 10,4 22,5 21,3

länsförsäkringar Pension 2025 2 **** 140,12 -1,3 11,9 24,6 23,1

länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 138,18 -1,3 11,9 24,5 23,1

länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 72,88 -1,3 12,0 24,3 23,1

länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 72,67 -1,3 11,9 24,4 23,0

länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 86,49 -1,3 12,0 24,3 22,1

länsförsäkringar småbolagsfond ** 340,38 1,4 19,4 28,2 47,7

länsförsäkringar statsobligationsfond ** 10,80 -1,0 -2,0 3,1 18,9

länsförsäkringar sverige & världen *** 24,87 -1,6 10,4 20,9 18,0

länsförsäkringar sverige aktiv *** 852,95 -0,8 11,2 30,2 59,2

länsförsäkringar sverige index *** 185,70 -1,2 14,2 32,4 -

länsförsäkringar teknologifond *** 33,73 0,7 9,6 18,0 20,2

länsförsäkringar tillväxtmarknadsfond * 217,73 -0,9 -9,1 -11,7 -13,8

länsförsäkringar trygghetsfond ** 265,77 -1,1 3,6 14,6 14,1

länsförsäkringar Usa aktiv  **** 166,00 -2,1 20,7 41,4 34,5

länsförsäkringar Usa index **** 149,68 -2,0 19,4 43,4 -

aktie-ansvar graal total 95,57 -1,1 0,5 - -

alfred Berg Ryssland *** 335,85 0,5 -7,5 -13,6 -11,8

BlackRock dynamic diversified growth 107,23 -1,0 2,2 - -

BlackRock emerging europe a **** 752,85 -1,4 -6,0 -11,9 -15,7

BlackRock european a **** 783,57 0,8 12,8 24,8 24,9

BlackRock latin america Fund a2 *** 440,51 -3,3 -17,0 -29,8 -13,3

BlackRock World Mining a2 Usd *** 295,46 5,9 -24,2 -35,6 -41,2

BlueBay emerging Market select Bond Fund 1155,61 -4,8 -12,0 9,7 -

BlueBay investment grade Bond Fund 1424,41 0,1 0,9 16,1 -

catella Reavinstfond *** 285,55 -1,7 14,7 31,1 52,8

dnB asian small cap * 31,05 0,5 -9,7 -33,7 -9,2

dnB Realräntefond **** 105,29 -1,2 -4,5 6,1 15,0

dnB Renewable energy *** 664,16 1,5 23,8 -14,9 -32,3

east capital Rysslandsfonden *** 1085,86 -1,7 -7,8 -15,6 -14,8

east capital östeuropafonden **** 31,91 -2,3 -7,2 -16,7 -20,8

enter Return **** 1070,08 -0,5 -0,6 8,4 -

enter sverige *** 1510,08 -0,6 13,3 23,0 57,3

Fidelity america Fund **** 44,65 -0,8 22,1 47,9 51,2

Fidelity asian special situations ***** 212,22 -0,6 0,5 4,4 44,9

Fidelity china Focus Fund **** 276,08 3,5 -0,3 -11,3 21,8

Fidelity eMea Fund ***** 89,81 -2,3 -1,7 7,3 28,1

Fidelity european aggressive Fund * 121,84 1,1 12,8 22,0 -25,1

Fidelity global Focus Fund **** 298,58 -1,1 12,1 25,8 26,8

Fidelity global Health care Fund *** 126,92 -1,4 21,0 36,9 46,5

Fidelity india Focus Fund ** 148,56 -12,4 -22,0 -34,2 -18,0

Fidelity Japan advantage ***** 1490,01 -2,0 9,8 8,6 41,1

FiM BRic+ ** 90,25 0,6 -9,8 -23,3 -21,2

FiM Russia small cap * 34,04 4,9 -10,6 -48,3 -75,6

gaM star china equity Usd **** 131,26 6,7 10,5 1,3 115,7

JPM africa equity a accUsd **** 72,49 -2,3 -3,6 3,9 36,5

JPM Brazil equity Fund **** 49,06 -5,3 -20,9 -36,9 -19,1

JPM Us small cap growth *** 127,05 2,2 32,2 59,8 65,7

lannebo Mixfond **** 15,44 -0,1 8,5 20,2 49,0

lannebo småbolag **** 41,40 2,1 28,4 44,1 81,3

lannebo sverige *** 19,75 -0,2 14,4 31,3 69,7

lynx dynamic 1 *** 93,25 -2,1 -3,0 -4,9 -

neuberger Berman High yield Bond Fund 117,89 -0,9 2,5 - -

Parvest global environment eUR **** 1071,68 1,8 13,6 24,1 12,9

seB asset selection sek lux 142,88 0,9 1,7 3,2 21,1

seB etisk globalfond **** 9,29 -2,5 14,6 29,1 14,7

seB europa småbolag **** 33,32 1,7 15,2 36,2 25,6

seB nordenfond ** 15,08 0,2 10,0 14,7 10,4

skagen global sek **** 1055,25 -0,1 8,0 25,2 29,8

skagen kon-tiki sek ***** 598,85 -0,2 -1,4 0,4 30,8

standard life gaRs 116,19 -0,9 2,7 - -

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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