
I USA är ekonomin i grund och botten stark
Den amerikanska arbetsmarknaden fortsätter 
att vara den starka drivkraften i den amerikanska 
ekonomin, och sysselsättningen ökar med 
cirka 275 000 personer per månad. Ledande 
indikatorer för de senaste månaderna visar 
dock att BNP-tillväxten det första kvartalet 
varit mycket svag. Det beror dock sannolikt 
på tillfälliga faktorer såsom dåligt väder, en 
stor hamnstrejk och att det tar oväntat lång tid 
för det låga oljepriset att stimulera konsum-
tionen. Dessutom har den starka dollarn sanno-
likt pressat exporten och därmed försämrat 
handelsbalansen. Det finns dock få tecken på 
att det skulle vara tal om en bredare avmattning 
av konjunkturen, och de flesta bedömare räknar 
med en stark återhämtning under det andra 
kvartalet. Inflationen fortsätter att utvecklas 
förhållandevis svagt och den amerikanska 
centralbanken Federal Reserve (Fed) räknar 
med att man når målet på två procent först 
under 2017. Vid de senaste två mötena har 
medlemmarna sänkt sin förväntande styr-
ränta för de kommande två åren. Trots att 
diskussionen bland analytiker främst handlat 
om när den första räntehöjningen kommer 
har därmed den amerikanska penningpolitiken 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 8,62 +30öre 
Hittills i år +79 öre

EUR/SEK 9,26 –9öre 
Hittills i år –22 öre

100 JPY/SEK 7,19 +22 öre 
Hittills i år +66 öre

EUR/USD 1,08 –5 cent 
Hittills i år –14 cent

GBP/SEK 12,73 –11 öre 
Hittills i år +56 öre

Stockholm –1,0% 
OMXS, Hittills i år +14,6%

London –2,5% 
FTSE, Hittills i år +3,2% 

New York –2,0% 
Dow Jones, Hittills i år –0,3%

Nasdaq –1,3% 
Nasdaq, Hittills i år +3,5%

Tokyo +1,3 
Topix, Hittills i år +9,6%

Svensk lång 0,41% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –30 punkter 
Hittills i år –51 punkter

Svensk kort –0,25% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –16 punkter  
Hittills i år –33 punkter

UTVECKLING MARS

blivit mer expansiv, eftersom man signalerar 
att räntan kommer vara låg under en längre tid. 
Den främsta orsaken antas vara den starka 
dollarn som både pressar inflationen och han-
delsbalansen. Vi bedömer att den första höj-
ningen kommer i september men att den föl-
jande höjningstakten kommer att vara lägre 
än vad Fed i dagsläget tror. Samtidigt består 
fortfarande risken för en tidigare höjning om 
inflationen eller lönetillväxten skulle bli 
oväntat hög under kommande månader.

Eurozonen uppvisar ljusglimtar
I eurozonen har utvecklingen varit något bättre 
än väntat. Dels har effekten av ECBs nyligen 
inledda program med kvantitativa lättnader 
varit större än väntat, dels tyder ledande indi-
katorer på en starkare konjunktur. Bland annat 
har både inköpschefsindex, IFO, och företagens 
kredittillväxt kommit in starkare än väntat. 
Givetvis består utmaningen med en hög 
arbetslöshet och en trevande finanspolitisk 
inriktning, där europeiska kommissionens 
investeringsplan ännu inte är operationell. 
Men förbättringen tyder onekligen på att 
eurozonen som helhet är på väg mot en något 
mer normal ekonomisk utveckling. Vi är dock 

Konjunktur och marknad: 

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

fortsatt försiktiga i vår tro på tillväxten i år 
men reviderar upp synen något på längre sikt.

Svensk tillväxt stark och  
penningpolitiken mycket expansiv
Den svenska ekonomin utvecklas något starkare 
än väntat med en tillväxttakt i sysselsättningen 
som närmast liknar den i USA. Samtidigt har 
nyheter presenterats under månaden både vad 
gäller finans- och penningpolitik. Regeringen 
har annonserat ett antal reformer och skatte-
förändringar inför höstbudgeten för 2016 och 
några som kommer mer redan i vårbudgeten. 
ROT-avdraget föreslås minska till 30 från 50 
procent och RUT-avdragets tak halveras till 
25 000 kr. Dessutom ska den nedsatta sociala 
avgiften för unga gradvis fasas ut under de 
kommande två åren. Även skatten på driv-
medel och ISK-sparande höjs. Sammanlagt 
väntas dessa åtgärder stärka budgetsaldot 
med cirka 28 miljarder kronor 2016. Förutom 
budgeteffekten förväntas dessa höjningar ge i 
huvudsak två effekter på sysselsättningen. 
För det första kan sysselsättningen för ung-
domar komma att utvecklas något svagare än 
väntat på grund av minskad efterfråga. För det 
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Privat Ränta
Sparkonto 0,00
Privatkonto 0,00
Aktielikvidkonto 0,10
Fasträntekonto 3 mån 0,50
Fasträntekonto 6 mån 0,80
Fasträntekonto 1 år 0,55
Fasträntekonto 2 år 0,75
Fasträntekonto 5 år 1,00
Företag Ränta
Placeringskonto Företag 0,00
Rörelsekonto Lantbruk 0,00
Placeringskonto Lantbruk 0,00
Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

1,10

Bindningstid Ränta
Rörlig ränta 3 mån 2,02
1 år 2,03
2 år 2,07
3 år 1,91
4 år 2,28
5 år 2,25
7 år 2,78
10 år 3,09

Våra bankräntor 2015-04-14 (%)

Våra boräntor 2015-04-14 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2015-03-31

Tillväxtmarknad
3,1% (1,2)

Nordamerika
7,7% (20,3)

Sverige
13,7% (7,3)

Asien
2,9% (2,9)

Japan
1,7% (1,8)

Övriga marknader
–1,1% (–2,6)

Europa
19,6% (19,8)

Räntebärande
50,3% (49,3)

Läs mer om våra fondandelsfonder på  
lansforsakringar.se/fonder

Aktuella strukturerade placeringar hos 
Länsförsäkringar. Läs mer på lansfor
sakringar.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

STRUKTURERADE 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  

andra kan en lägre användning av ROT-och 
RUT påverka sysselsättningen inom tjänste-
sektorn negativt. Hur stora dessa effekter blir 
är i dagsläget svårt att avgöra. Utöver effekter 
på sysselsättning och budget kommer skatte-
höjningarna även innebära att KPI-inflationen 
blir tillfälligt högre under 2016, vilket måste 
ses som välkommet av Riksbanken. Vi tror dock 
att både sysselsättningseffekten och inflations-
impulsen får en marginell roll för den svenska 
konjunkturen och att återhämtningen fortsätter 
i god takt. Penningpolitiken är mer expansiv än 
på länge och stödjer därmed den ekonomiska 
utvecklingen. Riksbanken sänkte räntan ytter-
ligare under mars och utökade sina stödköp 
av statsobligationer. Med både negativ styr-
ränta och kvantitativa lättnader tillhör Sverige 

en stor skara av länder som fortfarande, av 
varierande anledningar, har problem att nå 
sina inflationsmål och därför måste stimulera 
ekonomin ytterligare. För Sverige har det 
resulterat i fortsatt fallande räntor, vilket 
bidragit till att bostadsmarknaden nu lagt i en 
högre växel. Det kommande amorteringskravet 
bidrar sannolikt också till en tillfälligt högre 
efterfråga, vilket väntas driva bostadspriserna 
kommande månader. Med tanke på de signaler 
Riksbanken skickat om oron för en stärkt krona 
får oss att tro att de kommer att agera ytter-
ligare. Vi tror att Riksbanken kommer att 
sänka styrräntan ytterligare, till -0,40 procent, 
och även att de utökar stödköpen ytterligare. 
Först under andra hälften av 2016 tror vi 
reporäntan kommer nå upp till nollstrecket.

Tillväxtländer inte en homogen grupp
Den kinesiska ekonomin har fortsatt utvecklas 
svagare än väntat och frågan är nu om tillväxt-
målet för 2015 på 7 procent kommer att stå 
sig. Den kinesiska centralbanken väntas därför 
fortsätta sänka räntan i likhet med många andra 
tillväxtländer. Ett lågt oljepris och svaga valu-
tor kommer att lindra en generell konjunktur-
avmattning i tillväxtländerna som grupp, och 
här väntas Indien var ett land som särskilt 
kommer att gynnas. Strukturreformer och en 
stark oberoende centralbank kommer sanno-
likt bidra till att Indien sakta står för en allt 
större del av den globala tillväxten.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna sjönk mot nya rekordlå-
ga nivåer till följd av Riksbankens räntesänkning och 
utökade stödköp av statsobligationer. Räntan på den 
10-åriga statsobligationen sjönk från 0,71 till 0,42 
procentenheter under mars månad. Det faktum att 
Riksbanken nu inkluderar även längre löptider på 
obligationsköpen tillsammans med beredskap på 
ytterligare stimulansåtgärder, pressade ner långrän-
torna under månaden. Vår bedömning är som vi be-
skrev i stycket korta räntor att Riksbanken kommer 
att utöka obligationsköpen ytterligare och att de då 
möjligen även kommer att inkludera bostadsobliga-
tioner, för att undvika alltför kraftiga effekter på 
statspappersmarknadens funktionssätt. Programmen 
förväntas pågå till i höst, vilket innebär att långrän-
torna kommer att förbli på mycket låga nivåer under 
resten av 2015. Det är först när vi ser att inflationen 
tar fart som vi ser en gradvis nedtrappning av 
Riksbankens stimulanspolitik. Avkastningen på 
statsobligationer kommer därmed att vara låg under 
kommande månader, med en viss positiv kurseffekt 
om räntorna sjunker ytterligare. Den löpande avkast-
ningen på en obligationsportfölj med stats- och bo-
stadsobligationer ligger just nu runt 0,25 procent på 
årsbasis. För att öka potentialen till en högre avkast-
ning, anser vi att man kan investera en andel av 
långränteportföljen i amerikanska och europeiska 
krediter (se kreditavsnitt).

Den svenska kronan fortsatte att försvagas från 8,34 till 8,63 
mot den amerikanska dollarn men stärktes från 9,33 till 
9,26 mot euron. Orsaken till den svagare kronan mot framför 
allt US-dollarn var Riksbankens överraskande räntebesked i 
mitten av månaden, där kronkursen pekades ut som central 
i beslutet. Förutom räntesänkningen och stödköpen medde-
lade Riksbanken att direkta valutainterventioner för att för-
säkra sig att inflationen rör sig mot målet 2 procent inte är 
uteslutet. Företrädare för Riksbanken har i olika uttalanden 
antytt att det är eurokursen som inte får stärkas mot kronan, 
vilket tolkas som att det är vår penningpolitik i förhållande till 
den europeiska centralbankens som bör vara lika expansiv. 
Den amerikanska dollarn stärks dock av att centralbanken 
Federal Reserve (Fed) förväntas börja höja räntan senare i år. 
Vid sitt möte i mars justerade Fed dock ner prognosen för 
räntehöjningar för 2015 och 2016 med en halv procenten-
het, till följd av nedreviderade tillväxt- och inflationsutsikter. 
Vi tolkar förändringen som att den amerikanska centralban-
ken tar hänsyn till den starka dollarkursen, som stärkts rela-
tivt kraftigt sedan den europeiska centralbanken annonsera-
de sitt stödköpsprogram i januari, och med över 20 procent  
i handelsviktade termer senaste året. På kort sikt är det 
rimligt att dollarn bör konsolidera kring dagens nivåer, efter 
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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

Riksbanken visar allvar med sitt fokus på inflationsmålet på 2 
procent genom sin sänkning av reporäntan med ytterligare 
0,15 procentenheter ner till -0,25 procent den 18 mars. 
Sänkningen skedde dessutom mellan två ordinarie penningpo-
litiska möten vilket är mycket ovanligt. Riksbanken ser tecken 
på att inflationen har bottnat och är på väg upp, men vill inte 
riskera uppgången med att den svenska kronan nu har stärkts 
vilket kan bryta trenden. Riksbanken oroar sig dock fortfarande 
för hushållens ökade skuldsättning och betonar vikten av att 
andra måste hantera frågan. De tycker inte att amorteringskra-
vet är tillräckligt utan kan tänka sig olika typer av åtgärder som 
exempelvis sänkt ränteavdrag och minskad andel bolån till 
rörlig ränta. Men detta är inte frågor som Riksbanken råder över.

De längre bindningstiderna på bolånen ligger på historiskt 
låga nivåer. Räntan på tre års bindningstid ligger i skrivande 
stund under tre månaders bindningstid. Och skillnaden mellan 
tre månaders och fem års bindningstid är mycket liten.  Även 
om det inte är någon brådska med att binda på längre löptider 
kan det vara tryggt för försiktiga bolåntagare att låsa fast exem-
pelvis hälften av räntekostnaden till den låga räntenivån på tre 
eller fem år och den andra hälften på tre månaders bindnings-
tid. Bolåntagare med större ekonomiska marginaler kan ligga 
med en större del på tre månaders bindningstid. 

De korta marknadsräntorna sjönk längre ner i minus-
området till följd av Riksbankens oväntade ränte-
sänkning i mitten av mars. Räntan på den 2-åriga 
statsobligationen sjönk från minus 0,13 till minus 
0,31 procentenheter under mars månad. 
Riksbankens signaler om att räntan kan sänkas yt-
terligare samt att stödköpen av obligationer ökas 
med 30 miljarder kronor bidrar till att hålla räntorna 
låga över hela avkastningskurvan. Vi tror att 
Riksbanken kan sänka räntan till minus 0,40 pro-
cent under våren och att stödköpsprogrammen kan 
ökas med 50 miljarder kronor för att hålla jämna 
steg med den europeiska centralbankens stimulans-
program och undvika att kronan stärks. Riksbanken 
är mycket tydlig med att fler åtgärder kan införas för 
att få upp inflationen och inflationsförväntningarna 
som sjunkit betydligt det senaste året. Den expan-
siva penningpolitiken gör att korträntorna förankras 
på mycket låga nivåer det närmaste året, vilket 
innebär en mycket låg avkastning i korta ränteplace-
ringar, speciellt i statspapper. Det är genom place-
ringar i korta bostadspapper och företagskrediter 
som man kan erhålla en positiv avkastning, även om 
det bara är precis över nollstrecket. Det är först när 
räntan börjar höjas igen som avkastningen i korta 
ränteplaceringar kan öka, vilket kommer att ske i 
slutet av 2016 då räntan höjs mot noll enligt vår 
nuvarande bedömning.

När vi summerar årets första kvartal står det klart att 
de aktiemarknader som erhåller mest stöd från cen-
tralbanken också utvecklas starkast. Japanska aktier 
har haft en särskild positiv utveckling. Den europeiska 
centralbankens och Riksbankens kraftfulla penning-
politiska stimulanser var större än vad marknaden 
räknat med och kapitalet söker sig nu till de tillgångs-
slag som fortfarande har positiv avkastning. Trots hög 
värdering i förhållande till aktiemarknadens historiska 
värdering är aktier trots allt fortfarande lågt värderade 
mot obligationsmarknadens extremt låga räntor. I 
USA har vinstförväntningarna reviderats ner med fal-
let i oljan och den starka dollarn. Värderingen av 
amerikanska aktier är nu endast överträffad av värde-
ringen kring millennieskiftet. I jämförelse med obliga-
tioner står sig dock fortfarande även amerikanska ak-
tier. Det amerikanska ledarskapet på aktiemarknaden 
skiftar nu till andra marknader när den starka dollarn 
börjar gynna andra regioner och väga på amerikanska 
företags intjäning utanför USA. Aktiemarknaden har 
historiskt haft positivt säsongsmönster under våren till 
och med maj. Inledningsvis i april kan det dock bli 
oroligt i USA då företagen minskar på återköp av aktier 
inför rapportsäsongen samtidigt som amerikanska 
centralbanken kan börja skicka signaler om stramare 
penningpolitik i sommar. Eventuella rekyler på upp-
gången i vår kan vara bra tillfällen att öka på innehav 
i Asien, Japan, Europa och Sverige.

den kraftiga förstärkningen mot kronan det senaste året. 
Skillnaden i penningpolitik där USA börjar strama åt och 
Riksbanken för en lättare politik, talar för att dollarn fortsät-
ter att stärkas mot kronan på sikt. Mot euron blir det mer 
svårbedömt då valutainterventioner, eller förväntningar på, 
gör att eurokursen kommer att få svårt att stärkas framöver, 
speciellt till nivåer under 9 kronor. På sikt bör dock funda-
mentala faktorer som starkare tillväxt och stabila statsfinan-
ser tala för att kronan stärks något mot euron.



Aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

Aktiv Defensiv 0,6 1,5
Aktiv Stabil 0,9 2,4
Aktiv Balans 2,8 8,7
Aktiv Tillväxt 4,7 13,8
Aktiv Potential 6,2 18,5

Utveckling placeringsförslag 2015-04-10 (%)

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

Spar- och placeringsförslag
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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 0,3 1,2
Bekväm Stabil 1,2 4,3
Bekväm Balans 2,1 7,5
Bekväm Tillväxt 4,0 11,6

Bekväm Potential 5,1 14,6

Utveckling placeringsförslag 2015-04-10 (%)
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(Hög risk)
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Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag
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Fidelity Global
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SEB Etisk 
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Länsförsäkringar 
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Enter Return
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BlackRock
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Growth 15%
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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.

Lägre risk Högre risk

1 2 43 65 7

Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder

Defensiv 

Tillväxt 

Stabil 

Potential 

Balans 

Standard Life 
GARS
20%

Länsförsäkringar
Kort Ränta Företag

50%

Enter Return
30%

Sverige Tillväxt 
(Strukturerad placering) 
10%
Skagen
Global
30%

Enter Return
15%

Standard
Life GARS

20%

Globala Stor-
bolag Tillväxt 
(Strukturerad 
placering)
25%

Globala Storbolag Tillväxt 
(Strukturerad placering)
20%

Länsförsäkringar
Kort Ränta Företag

30%

Enter
Return

30%

Standard Life 
GARS
20%

Standard
Life GARS 15%

Länsförsäkringar
Global Aktiv 20%

 Europeiska
exportörer

Tillväxt
(Strukturerad

placering)
10%

Skagen Global
40%

Sverige Tillväxt
(Strukturerad 
placering)
15%

Globala Storbolag 
Tillväxt (Strukturerad 
placering) 20%

  Enter Return
30%

Standard
Life GARS

30%
Lannebo Mixfond
20%
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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.

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 Asienfond ** 123,1 4,2 16,4 46,7 47,6

Länsförsäkringar Bekväm Pension 123,9 0,5 9,7 - -

Länsförsäkringar Europa Aktiv *** 409,5 1,4 14,4 69,3 59,0

Länsförsäkringar Europa Index **** 173,9 0,7 14,6 68,7 61,2

Länsförsäkringar Fastighetsfond 2678,8 -4,0 19,5 115,2 161,4

Länsförsäkringar Flexibel 0-100 *** 136,7 2,3 11,2 32,2 -

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 104,9 0,2 1,9 - -

Länsförsäkringar Försiktig *** 137,9 1,7 8,2 26,6 34,9

Länsförsäkringar Global Aktiv *** 325,5 1,2 13,0 55,2 61,9

Länsförsäkringar Global Index 159,6 1,8 12,9 - -

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 73,1 -0,1 0,3 1,4 -4,2

Länsförsäkringar Japanfond *** 92,5 5,1 22,7 65,8 54,2

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 102,1 0,0 0,2 - -

Länsförsäkringar Kort Räntefond ** 104,9 0,0 0,1 3,3 6,1

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 159,9 0,8 1,7 12,6 20,4

Länsförsäkringar Offensiv *** 142,9 2,6 16,1 67,9 58,1

Länsförsäkringar Pension 2010 2 ***** 174,3 1,5 7,8 40,2 44,7

Länsförsäkringar Pension 2015 2 ***** 177,2 1,5 7,5 43,0 44,1

Länsförsäkringar Pension 2020 2 ***** 191,9 1,7 10,8 58,2 57,8

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 211,1 2,0 14,0 71,1 71,3

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 208,2 1,9 14,0 71,2 71,4

Länsförsäkringar Pension 2035 2 *** 109,7 1,9 14,0 71,0 70,8

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 109,4 1,9 14,0 71,1 70,9

Länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 129,7 1,9 13,7 70,6 69,8

Länsförsäkringar Småbolag Sverige ** 558,5 -0,2 16,4 89,7 86,4

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 36,5 1,7 13,8 64,9 60,9

Länsförsäkringar Sverige Aktiv *** 1214,6 1,5 15,6 65,1 87,3

Länsförsäkringar Sverige Index *** 269,6 0,8 15,9 74,4 91,2

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 301,8 1,5 11,7 23,7 22,2

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 119,6 1,8 13,3 - -

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 334,1 0,6 7,8 37,7 38,1

Länsförsäkringar USA Aktiv  **** 278,7 2,3 11,8 100,8 118,6

Länsförsäkringar USA Index **** 250,4 2,5 11,5 98,3 125,9

Alfred Berg Ryssland **** 331,3 7,4 33,4 -16,7 -20,9

BlackRock Dynamic Diversified Growth * 120,8 -0,1 2,3 18,3 -

BlackRock Emerging Europe A **** 796,9 -1,6 10,1 -1,1 -11,7

BlackRock European A **** 1104,8 0,9 15,3 68,2 64,0

BlackRock Latin America Fund A2 ** 498,2 -5,4 -0,3 -14,2 -19,1

BlackRock World Mining A2 USD ** 279,5 -7,0 2,0 -34,9 -44,6

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1163,5 -2,2 -1,7 -1,9 15,6

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1580,3 -0,5 1,5 22,6 32,5

BNP Paribas Equity World Aqua 1401,4 2,9 12,3 - -

Catella Reavinstfond *** 417,0 -0,1 13,0 75,6 90,1

Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1353,9 2,6 8,0 67,1 61,2

DNB Realräntefond **** 120,3 4,7 7,7 12,4 25,1

DNB Renewable Energy *** 981,5 4,9 22,5 61,5 13,3

East Capital Rysslandsfonden 841,6 4,5 26,8 -36,1 -39,3

East Capital Östeuropafonden *** 30,1 1,3 13,4 -15,5 -27,0

Enter Pension 1187,1 0,8 6,8 - -

Enter Return **** 1122,6 0,1 0,4 7,8 15,8

Fidelity America Fund **** 77,8 3,0 11,1 112,6 130,4

Fidelity Asian Special Situations ***** 335,7 4,4 15,8 65,7 69,1

Fidelity China Focus Fund **** 484,1 7,1 18,7 82,6 57,7

Fidelity EMEA Fund **** 121,9 2,8 13,0 41,5 38,4

Fidelity European Aggressive Fund ** 173,4 1,3 16,3 68,0 59,1

Fidelity Global Focus Fund **** 463,0 2,5 14,5 75,7 87,0

Fidelity Global Health Care Fund 242,9 5,7 19,2 139,8 141,9

Fidelity India Focus Fund *** 346,3 0,1 18,0 86,1 63,1

FIM BRIC+ *** 130,9 1,4 14,2 28,4 4,6

GAM Star China Equity USD *** 208,3 10,7 20,7 84,4 52,2

JPM Africa Equity A AccUSD **** 98,9 1,5 7,8 44,6 41,4

JPM US Small Cap Growth *** 192,3 5,1 15,8 88,2 126,8

Lannebo Mixfond **** 20,1 0,4 11,4 44,3 55,1

Lannebo Pension 124,5 0,7 11,2 - -

Lannebo Småbolag ***** 65,7 1,5 15,1 99,2 122,9

Lannebo Sverige *** 30,2 1,7 17,2 82,6 97,8

Lynx Dynamic 1 149,1 3,6 9,2 51,7 65,8

Macquarie Asia New Stars ***** 224,9 4,9 18,7 104,2 -

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 126,9 -1,1 2,0 21,8 -

Parvest Global Environment EUR **** 1559,6 2,7 12,1 69,1 64,2

PIMCO Global Investment Grade 11,0 0,4 2,6 - -

SEB Asset Selection SEK Lux 189,1 2,5 9,8 34,3 35,9

SEB Etisk Globalfond **** 14,9 3,4 13,4 85,8 94,1

SEB Europa Småbolag ***** 55,7 2,6 18,6 104,5 115,5

SEB Nordenfond *** 24,5 3,3 18,4 83,2 71,7

SKAGEN Global SEK *** 1482,8 1,9 11,8 55,0 65,8

SKAGEN Kon-Tiki SEK **** 788,0 1,0 8,7 27,9 28,9

Standard Life GARS 132,5 0,4 4,4 20,2 -

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: Louise Fredholm Allansson, louise.fredholmallansson@lansforsakringar.se

L
F 

0
8

7
3

4
 u

tg
 4

1
 C

it
at

 2
0

0
6
11

 2
0
1
5

-0
4

Länsförsäkringars fonder 2015-03-31 (SEK) Externa fonder 2015-03-31 (SEK)


