
Sista månaden med dålig data?
Under april har vi återigen sett datautfall från 
föregående månad under förväntan, och även 
denna gång har tillfälliga faktorer som väder 
framförts som huvudsaklig förklaring. Vi delar 
fortfarande slutsatsen med flertalet bedömare 
att tillfälliga faktorer ligger bakom det svaga 
kvartalet och att USAs ekonomi kommer att 
återuppta sin starka tillväxt under andra kvar-
talet. Vi noterar dock att vissa framåtblickande 
indikatorer har fortsatt falla tillbaka, exempel-
vis det amerikanska inköpchefsindex. Om 
utfallen för april fortsätter överraska på ned-
sidan börjar det bli dags att ifrågasätta utsik-
ten för amerikansk tillväxt. Den amerikanska 
centralbanken beslutade som väntat att hålla 
styrräntan oförändrad. Man påpekade att man 
såg osäkerheten kring utsikten för inflation 
och tillväxt som balanserad. Vi tror även fort-
sättningsvis att en första höjning av styrräntan 
kommer i september och att man därefter 
höjer räntan i en långsam takt. Den ameri-
kanska ekonomin bedöms växa med knappt  
3 procent under 2015 och inflationen förblir 
låg men stigande.

UTVECKLING FEBRUARI

Sparutsikter
Länsförsäkringar

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 maj 2015

Källa: Macrobond

Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 8,35 –27öre 
Hittills i år +52 öre

EUR/SEK 9,35 –9öre 
Hittills i år –13 öre

100 JPY/SEK 6,98 –21 öre 
Hittills i år +45 öre

EUR/USD 1,12 +5 cent 
Hittills i år –9 cent

GBP/SEK 12,87 +14 öre 
Hittills i år +70 öre

Stockholm –1,0% 
OMXS, Hittills i år +13,4%

London +2,8% 
FTSE, Hittills i år +6,0% 

New York +0,4% 
Dow Jones, Hittills i år +0,1%

Nasdaq +0,8% 
Nasdaq, Hittills i år +4,3%

Tokyo +3,2 
Topix, Hittills i år +13,2%

Svensk lång 0,49% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +8 punkter 
Hittills i år –43 punkter

Svensk kort –0,27% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –2 punkter  
Hittills i år –35 punkter
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Optimismen är stark trots stora problem
Både hårda data och förtroendeindikatorer 
tyder på att återhämtningen i eurozonen lagt i 
en ny växel. Att konsumentförtroendet börjar 
förbättras är särskilt viktigt eftersom hushål-
lens konsumtion är en stor del av BNP. För-
troendet är även en indikator på det allmänna 
efterfrågeläget vilket i sin tur påverkar före-
tagens investeringsplaner. Förbättringen kan 
ses i flera olika datakällor, vilket tyder på att 
det är en bred trend. Trots detta tror vi att de 
strukturella problemen; skuldtyngda företag 
och hushåll, svaga offentliga finanser och en 
stel arbetsmarknad fortfarande väger tungt i 
andra vågskålen. Dessutom fortsätter det gre-
kiska dramat i form av en rad utspel och för-
handlingar om finansiering av de grekiska 
statsfinanserna. Vi har dock trots problemen, 
en något ljusare syn på tillväxten kommande 
år jämfört med tidigare. Eurozonens under-
liggande svaghet gör dock att vi fortfarande 
ser låg tillväxt och inflation kommande år.

Konjunktur och marknad: 

Eurozonen har lagt i en ny växel

Indien växlar upp och Kina ner
Kinas tillväxt bromsar in mer än väntat och 
centralbanken väntas fortsätta med att utöka 
stimulanserna under året. Både hårda data 
som industriproduktion och ledande indika-
torer som inköpchefsindex tyder på att Kina 
får svårt att nå årets tillväxtmål på 7 procent. 
Indiens ekonomi verkar dock vakna till liv 
efter flera år av svagare tillväxt i jämförelse 
med sin granne Kina. I dagsläget utgör Kina 
cirka 20 procent av världsekonomin, jämfört 
med 8 procent för Indien. Det som sker nu är 
dock att den kinesiska tillväxten inte längre i 
samma omfattning hålls uppe av en växande 
export. Detta samtidigt som konsumtionen, 
såväl privat som offentlig, inte ännu kompen-
serar för detta. Samtidigt har Indien genom-
fört flera viktiga reformer som väntas höja 
tillväxten kommande år. Främst handlar det 
om ett nytt inflationsmål, på 4 procent, i syfte 
att skapa makroekonomisk stabilitet, men även 
avreglering av arbets- och produktmarknaden. 
Dessutom har det låga oljepriset gjort att staten 
fått kraftigt minskade utgifter för oljesubven-
tioner. Dessa frigjorda resurser ska enligt 
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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 2015-05-14 (%)

Våra boräntor 2015-05-14 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2015-04-30

Europa
8,6% (19,6)

Tillväxtmarknad
3,5% (3,1)

Sverige
14,6% (13,7)

Asien
3,3% (2,9)

Nordamerika
14,7% (7,7)

Räntebärande
52,4% (50,3)

Japan
1,8% (1,7)

Övriga Marknader
1,2% (–1,1)

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  

regeringen nu i stor utsträckning satsas på 
infrastrukturinvesteringar, vilket i sin tur bör 
lyfta både efterfrågan i dagsläget, samt lång-
siktig potentiell tillväxt. Vi tror att Kinas till-
växt landar på cirka 6,5 procent i år och att 
Indiens blir någon procentenhet högre.

Låg inflation möjliggör  
mer gas i nedförsbacke
Den svenska ekononmin ser ut att gå fortsatt 
bra men kanske inte lika bra som många 
bedömare räknar med. Sysselsättningen ökar 
fortfarande men inte i samma takt som tidi-
gare och konjunkturbarometern för april var 
betydligt svagare än väntat. Inflationsförvänt-
ningarna steg förvisso i konjunkturinstitutets 
undersökning. Formuleringen kring inflation 

i undersökning ändrades dock i aprilundersök-
ningen vilket skapar viss osäkerhet kring hur 
man ska tolka uppgången från mars. I Pros-
peras undersökning var det en betydligt mer 
försiktig utveckling, särskilt vad gäller infla-
tionen på längre sikt. Inflationen i april var 
en blandad kompott. KPIF, det vill säga infla-
tionen rensad för ränteutvecklingen, kom in 
0,1 procentenheter över Riksbankens prognos 
medan KPIF exklusive energi kom in 0,1 under 
prognos. Riksbanken behöll oväntat reporän-
tan på -0,25 procent vid det penningpolitiska 
beslutet i april. Samtidigt sänkte man reporänte-
banan kraftigt och i slutet av prognosperioden 
väntas nu reporäntan vara 0,65 procent, jäm-
fört med 1,28 procent i februariprognosen. 
Denna bana ligger i linje med vår tidigare 

bedömning där reporäntan når nollstrecket 
först vid slutet av 2016. Riksbanken utökade 
dessutom köpen av statsobligationer med 
ytterligare 40-50 miljarder kronor och annon-
serade att man är redo att sänka räntan ytter-
ligare och höja räntan i en ännu långsammare 
takt om det behövs. Vidare säger man sig vara 
redo att sjösätta ett låneprogram för utlåning 
till företag via banker samt att intervenera på 
valutamarknaden om inflationsuppgången 
skulle hotas. Den svenska kronan stärktes på 
beskedet vilket tyder på att investerare väntat 
sig mer stimulanser.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna steg något under april 
månad i linje med stigande internationella räntor. 
Räntan på den 10-åriga statsobligationen steg från 
0,34 till 0,46 procent under månaden. Uppgången 
i svenska räntor begränsades av Riksbankens besked 
att utöka köpprogrammet av statsobligationer med 
40-50 miljarder kronor. Det är både Riksbankens 
och den europeiska centralbankens köp av statsobli-
gationer som pressar ner de långa marknadsräntor-
na. Orsaken är att centralbankerna köper mer stats-
papper än vad som ges ut, i kombination med att 
många investerare är tvungna att hålla en viss 
mängd statspapper med längre löptid för att matcha 
åtaganden i balansräkningen. Vi tror att central-
banksåtgärderna kommer att hålla räntorna låga så 
länge köpen fortgår och att stödåtgärderna trappas 
av gradvis för att undvika en kraftig uppgång i rän-
torna. På sikt bör räntorna stiga då effekterna av 
stimulanserna blir tydligare på tillväxten och infla-
tionen. De fallande räntorna har gett en positiv ef-
fekt på långa ränteplaceringar hittills i år. Ser man 
till den löpande avkastningen framåt för svenska 
långa räntefonder ligger den runt 0,25 procent på 
årsbasis vid oförändrade räntenivåer. Om räntorna 
stiger dämpas avkastningen på grund av kurseffekter 
i längre obligationer. Vi ser fortsatt att man väljer 
fonder med flexibel löptidsstrategi med inriktning 
mot bostadsobligationer och företagskrediter för 
långa ränteplaceringar (se kreditavsnitt).

Den svenska kronan stärktes kraftigt från 8,63 till 8,34 
mot den amerikanska dollarn men försvagades något 
från 9,26 till 9,35 mot euron. Riksbankens besked att 
lämna räntan oförändrad vid mötet i april stärkte kronan 
mot både dollarn och euron då marknaden hade förvän-
tat sig en räntesänkning. Samtidigt bidrog Riksbankens 
sänkta reporäntebana och stödköpen av statsobligatio-
ner att hålla räntorna låga mot omvärlden, vilket verkar 
mot en svagare krona. Den amerikanska dollarn försva-
gades mot många valutor under april i en rekyl på den 
kraftiga förstärkningen på över 20 procent som skett 
det senaste året. Orsaken till den starkare dollarn det 
senaste året har främst varit skillnaden i räntepolitik 
där den amerikanska centralbanken förväntas börja 
höja räntan senare i år medan stimulanser fortsätter i 
eurozonen och i Sverige. Även om det kan komma reky-
ler på den starka dollarn på kort sikt, tror vi att skillna-
derna i räntenivåer och den underliggande styrkan i den 
amerikanska ekonomin talar för att dollarn kommer att 

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

Att Riksbanken låter reporäntan ligga still och räknar med att 
gå långsammare fram med räntehöjningar framöver, innebär 
fortsatt låga bolåneräntor för hushållen. Enligt deras prognos 
över reporäntans utveckling kommer räntan ligga på denna 
nivå fram till nästa höst. De flaggar även för eventuell ytterli-
gare sänkning om det krävs. Hushållen kan därmed räkna med 
låga räntor under lång tid framöver. Bolåneräntorna har sänkts 
under de senaste tre åren efter en tids stigande räntor efter 
finanskrisen. Idag ligger alla bindningstider på bolånen mycket 
nära varandra och treårs bolåneränta ligger något lägre än tre-
månaders och de längre bindningstiderna ligger på historiskt 
låga nivåer. Även om det inte är någon brådska med att binda 
på längre löptider kan det vara tryggt för försiktiga bolåntagare 
att låsa fast exempelvis hälften av räntekostnaden till den låga 
räntenivån på tre eller fem år och den andra hälften på tremå-
naders bindningstid. Bolåntagare med större ekonomiska 
marginaler kan ligga med en större del till tremånaders bind-
ningstid. Det är även klokt att hushållen ser till att det finns 
goda ekonomiska marginaler och de med högre belåningsgra-
der amorterar på sina bolån. Även om Finansinspektionen i 
dagsläget inte går vidare med amorteringskravet kan det san-
nolikt bli andra förändringar för bolåntagare och med all säker-
het kommer räntehöjningar längre fram även om det dröjer.  

De korta marknadsräntorna sjönk i början av april 
drivet av förväntningar på ytterligare räntesänkning-
ar från Riksbanken, men steg i slutet av månaden då 
Riksbanken oväntat lämnade reporäntan oförändrad. 
Räntan på den 2-åriga statsobligationen steg margi-
nellt från minus 0,31 till minus 0,27 procent under 
månaden. Vid sitt möte i slutet av april lämnade 
Riksbanken räntan oförändrad på minus 0,25 pro-
cent men sänkte samtidigt reporäntebanan kraftigt 
under åren 2016-2018. Riksbanken utökade samti-
digt köpprogrammet av statsobligationer med mellan 
40-50 miljarder kronor. Sammantaget bidrar åtgär-
derna till att hålla marknadsräntorna låga då många 
investerare får gå längre ut i löptider för att få en 
positiv avkastning. Statsräntorna är nu negativa upp 
till 4 års löptid. Riksbanken vill genom åtgärderna i 
första hand få upp inflationstrycket som legat långt 
under inflationsmålet på 2 procent de senaste åren. 
Riksbanken vill även hålla jämna steg med ECB:s 
politik för att undvika att svenska räntenivåer blir för 
höga gentemot euroländerna, vilket skulle leda till 
en starkare krona. En för stark krona skulle i sin tur 
göra det svårare att nå inflationsmålet. För korta 
ränteplaceringar innebär för Riksbankens minus-
ränta att avkastningen blir mycket låg det närmaste 
året. Placeringar i fonder med korta bostadsobliga-
tioner och företagskrediter ger en något högre av-
kastning än statspapper även om räntenivåerna även 
här befinner sig på historiskt mycket låga nivåer.

Världsindex för aktier noterade i april en ny högsta nivå 
någonsin. Ett mjukare tonläge från den amerikanska cen-
tralbanken i mars efter en alltför kraftfull dollaruppgång 
gav ny fart åt börsuppgången. De aktiemarknader som er-
håller mest stöd från centralbanken utvecklas också star-
kast. I april var det främst de asiatiska aktiemarknaderna 
som steg efter räntesänkningar i Kina. Den europeiska 
centralbankens kraftfulla penningpolitiska stimulanser har 
varit större än vad marknaden räknat med och kapitalet 
söker sig till de tillgångsslag som fortfarande har positiv 
avkastning. Även Riksbanken har under våren överraskat 
med mer expansiv penningpolitik än väntat även om man 
faktiskt avstod från att sänka räntan ytterligare vid mötet i 
april. Trots hög värdering i förhållande till aktiemarknadens 
historiska värdering är aktier trots allt fortfarande lågt vär-
derade mot obligationsmarknadens extremt låga räntor. I 
USA har vinstförväntningarna reviderats ner med fallet i 
oljan och den starka dollarn. Värderingen av amerikanska 
aktier är nu endast överträffad av värderingen kring millen-
nieskiftet. I jämförelse med obligationer står sig dock 
fortfarande även amerikanska aktier. Det amerikanska le-
darskapet på aktiemarknaden skiftar nu till andra markna-
der när den starka dollarn börjar gynna andra regioner och 
väga på amerikanska företags intjäning utanför USA. 
Aktiemarknaden har historiskt haft svagt säsongsmönster 
under maj och juni. Förnyade återköp av aktier efter rap-
portsäsongen ger dock positiv effekt. Det är för tidigt att 
sälja USA. Eventuella rekyler på uppgången kan vara bra 
tillfällen att öka på innehav i Asien, Europa och Japan. 

vara stark på sikt. Skillnader i räntenivåer mot eurozo-
nen till följd av Riksbankens åtgärder talar för en sva-
gare krona på kort sikt, men på längre sikt bör dock 
fundamentala faktorer som starkare tillväxt och stabila 
statsfinanser 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 –0,8 0,7
Aktiv Stabil –1,3 1,3
Aktiv Balans –3,0 6,2
Aktiv Tillväxt –4,3 9,9
Aktiv Potential –5,5 13,1

Utveckling placeringsförslag 2015-05-12 (%)

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
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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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Bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

Bekväm Defensiv –0,6 0,7
Bekväm Stabil –1,5 3,2
Bekväm Balans –2,4 5,3
Bekväm Tillväxt –3,3 8,9

Bekväm Potential –3,6 11,7

Utveckling placeringsförslag 2015-05-10 (%)

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

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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30%
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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.

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 *** 124,74 -6,7 17,9 48,6 45,9

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 96,79 - - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 98,89 - - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 95,02 - - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 98,06 - - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 95,95 - - - -

Länsförsäkringar Bekväm Pension 124,36 -2,4 10,1 - -

Länsförsäkringar Europa Aktiv *** 409,69 -3,4 14,4 71,3 67,0

Länsförsäkringar Europa Index **** 175,97 -2,9 16,0 74,9 71,0

Länsförsäkringar Fastighetsfond 2599,06 -5,4 15,9 106,1 180,6

Länsförsäkringar Flexibel 0-100 ** 133,21 -4,2 8,4 29,4 -

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 105,24 0,1 2,3 - -

Länsförsäkringar Försiktig ** 135,44 -3,2 6,3 24,1 32,8

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 337,30 -0,9 17,1 65,8 68,1

Länsförsäkringar Global Index 157,79 -4,4 11,6 - -

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 73,02 -0,3 0,1 0,0 -3,3

Länsförsäkringar Japanfond *** 90,78 -6,1 20,4 69,2 49,4

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 102,11 0,0 0,2 - -

Länsförsäkringar Kort Räntefond ** 104,90 0,0 0,1 3,0 6,2

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 158,48 -1,0 0,8 9,4 18,0

Länsförsäkringar Offensiv *** 139,40 -5,5 13,3 65,2 56,7

Länsförsäkringar Pension 2010 2 ***** 172,00 -2,8 6,4 37,2 43,8

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 174,96 -2,7 6,1 41,0 45,2

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 189,39 -3,6 9,3 57,7 59,7

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 208,17 -4,5 12,5 71,3 73,3

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 205,29 -4,5 12,4 71,2 73,2

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 108,15 -4,5 12,3 71,0 72,7

Länsförsäkringar Pension 2040 2 ***** 107,88 -4,5 12,4 71,1 72,8

Länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 127,90 -4,5 12,1 70,5 71,9

Länsförsäkringar Småbolag Sverige *** 569,21 -1,5 18,7 94,5 110,2

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 36,34 -3,7 13,1 65,7 64,4

Länsförsäkringar Sverige Aktiv *** 1209,20 -2,4 15,1 69,7 86,9

Länsförsäkringar Sverige Index *** 266,50 -3,1 14,6 77,3 92,8

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 304,08 -6,6 12,5 28,6 22,2

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 121,93 -5,6 15,5 - -

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 333,05 -2,9 7,4 36,6 40,6

Länsförsäkringar USA Aktiv **** 270,28 -5,1 8,4 91,3 108,1

Länsförsäkringar USA Index **** 244,83 -4,7 9,0 91,7 112,5

Alfred Berg Ryssland **** 354,70 -0,5 42,9 -4,9 -7,1

BlackRock Dynamic Diversified Growth * 120,22 -1,9 1,8 19,5 -

BlackRock Emerging Europe A **** 880,10 0,5 21,6 15,3 0,7

BlackRock European A **** 1120,96 -2,6 17,0 72,1 74,2

BlackRock Latin America Fund A2 ** 524,90 -3,2 5,1 -4,3 -16,1

BlackRock World Mining A2 USD ** 300,04 3,6 9,4 -26,2 -37,8

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1171,56 -1,0 -1,0 -1,9 19,4

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1561,61 -1,6 0,3 20,0 30,9

BNP Paribas Equity World Aqua 1356,06 -4,3 8,7 - -

Catella Reavinstfond **** 424,14 -1,1 15,0 83,1 100,1

Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1310,16 -5,9 4,6 64,4 54,4

DNB Realräntefond **** 116,31 -2,9 4,1 5,7 19,4

DNB Renewable Energy *** 982,05 -3,5 22,6 74,0 14,3

East Capital Rysslandsfonden *** 941,81 1,9 41,9 -22,0 -27,0

East Capital Östeuropafonden *** 32,20 -0,2 21,2 -3,6 -16,1

Enter Pension 1198,99 -1,4 7,9 - -

Enter Return *** 1121,94 -0,1 0,3 6,6 15,1

Fidelity America Fund ***** 76,48 -4,8 9,3 107,9 117,6

Fidelity Asian Special Situations ***** 339,33 -5,3 17,1 64,4 67,9

Fidelity China Focus Fund **** 539,24 -2,8 32,2 99,0 73,5

Fidelity EMEA Fund **** 120,84 -7,1 12,0 39,4 39,5

Fidelity European Aggressive Fund ** 177,83 -2,6 19,3 78,2 67,6

Fidelity Global Focus Fund **** 457,68 -5,1 13,2 72,1 78,6

Fidelity Global Health Care Fund *** 234,40 -7,5 15,1 125,9 133,3

Fidelity India Focus Fund *** 313,38 -13,9 6,8 79,1 38,3

FIM BRIC+ *** 140,95 -4,9 23,0 46,0 14,7

GAM Star China Equity USD *** 233,93 0,5 35,5 101,7 75,0

JPM Africa Equity A AccUSD **** 98,22 -7,3 7,1 38,5 35,1

JPM US Small Cap Growth *** 182,43 -7,9 9,9 85,1 102,7

Lannebo Mixfond *** 20,14 -1,0 11,6 46,9 58,0

Lannebo Pension 125,65 -0,6 12,2 - -

Lannebo Småbolag **** 66,16 -2,5 15,8 102,7 137,9

Lannebo Sverige **** 30,92 0,3 20,2 93,0 108,0

Lynx Dynamic 1 136,86 -10,1 0,2 38,6 53,4

Macquarie Asia New Stars ***** 239,43 -4,1 26,4 116,3 -

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 128,51 0,2 3,3 21,0 -

Parvest Global Environment EUR **** 1562,40 -3,9 12,3 72,4 61,2

PIMCO Global Investment Grade 10,83 -1,8 1,2 - -

SEB Asset Selection SEK Lux 179,68 -6,6 4,4 28,0 30,7

SEB Etisk Globalfond **** 14,46 -5,3 10,3 80,8 86,6

SEB Europa Småbolag ***** 57,42 -1,6 22,4 111,5 132,8

SEB Nordenfond *** 24,58 -3,3 19,0 90,0 75,7

SKAGEN Global SEK *** 1474,13 -5,6 11,1 57,6 64,0

SKAGEN Kon-Tiki SEK **** 798,00 -6,0 10,1 33,0 31,0

Standard Life GARS 131,78 -1,4 3,8 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
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