
2014 blir nog ett bra år för USA trots allt
Vi fortsätter att betrakta USA som världens 
ekonomiska draglok. Den amerikanska sta-
tistiken har nu återhämtat sig något efter den 
dåliga starten på 2014, i linje med vad vi för-
väntat oss. Vid den amerikanska centralban-
kens (FED) senaste räntebesked blev det tyd-
ligt att även de behåller sin positiva syn på 
ekonomin trots den knackiga starten på året. 
Vid samma tidpunkt valde de också att nyan-
sera kopplingen mellan framtida räntebeslut 
och arbetslöshetsnivån som snabbare än vän-
tat har rört sig mot 6,5 procent. Denna nivå 
har tidigare angetts som brytpunkt för en 
eventuell räntehöjning. Man framhöll dock 
att det är utvecklingen på arbetsmarknaden 
som helhet man följer och att arbetslöshets-
siffran endast är en del av detta men att den 
inte ger en fullständig bild. Den förbiser till 
exempel arbetsmarknadsdeltagande och 
andelen deltidsarbetande som vill arbeta mer.

Vår bedömning är att FEDs obligations-
köp upphör mot slutet av detta år och att FED 
därefter börjar höja räntan kring mitten av 
nästa år. Även om vi generellt sett är positiva 
till den amerikanska ekonomin så finns det 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 6,48 +8 öre 
Hittills i år +6 öre

EUR/SEK 8,93 +9 öre 
Hittills i år +8 öre

100 JPY/SEK 6,29 +2 öre 
Hittills i år +18 öre

EUR/USD 1,38 0 cent 
Hittills i år 0 cent

GBP/SEK 10,75 –11 öre 
Hittills i år +13 öre

Stockholm –0,4% 
OMXS, Hittills i år +3,9%

London –3,1% 
FTSE, Hittills i år –2,2% 

New York +0,8% 
Dow Jones, Hittills i år –0,7%

Nasdaq –2,5% 
Nasdaq, Hittills i år +0,5%

Tokyo +0,6% 
Topix, Hittills i år –7,5%

Svensk lång 2,10% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –11 punkter 
Hittills i år –39 punkter

Svensk kort 0,72% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –2 punkter  
Hittills i år –1 punkter

UTVECKLING MARS

vissa risker vi bevakar. Det kan till exempel 
vara så att den svaga statistiken vi sett hittills 
i år inte enbart kan förklaras av det kalla väd-
ret. Tillväxten skulle också ha kunnat få sig 
en törn av den snabba ränteuppgången under 
2013 och skulle i så fall innebära en lägre till-
växttakt framöver. En annan risk handlar om 
den amerikanska arbetsmarknaden där en 
historiskt stor andel av befolkningen befinner 
sig utanför arbetskraften. Detta begränsar 
givetvis ekonomiskt utrymme hos individer 
och därmed total konsumtionskraft. Det 
minskar även ekonomins produktionskapacitet 
och skapar inflationstryck vid lägre tillväxt-
siffror än vad annars vore fallet. Frågan är om 
fler människor söker sig in på arbetsmarkna-
den nu när efterfrågan på arbetskraft ökar 
eller om den ökade efterfrågan snabbt spiller 
över i ett ökat lönetryck och därmed får FED 
att agera snabbare än förväntat.

Europa nöjer sig med ett steg  
i taget men sannolikt i rätt riktning
Europa fortsätter med små steg i rätt riktning 
trots geopolitisk osäkerhet relaterad till Ryss-
land och Ukraina. Inköpschefsindex (PMI) 

Konjunktur och marknad: 

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt

kan betraktas som en framåtblickande termo-
meter för bolagens lägesbedömning. I mars 
har Frankrike, Europas andra största eko-
nomi, som sista EU-land i mars tagit klivet 
över 50 i indexet vilket antyder tillväxt sna-
rare än kontraktion. Vi betraktar detta steg 
från negativt till positivt som en viktigare 
enskild händelse än den marginellt dämpade 
tillväxtsignal som PMI under mars utgjorde 
för Tyskland. Den problematiska situationen 
med låg inflation och hög arbetslöshet förblir 
dock en verklighet och den främsta risken för 
vår positiva grundsyn. Vid sitt senaste möte 
lämnade den europeiska centralbanken 
(ECB) styrräntan oförändrad på 0,25 pro-
cent. Under senare tid har dock ECB-repre-
sentanter och externa bedömare i ökande 
grad resonerat kring möjliga ytterligare 
åtgärder från ECB. Anledningen till detta är 
den svaga kredittillväxten inom euro-områ-
det och en oroväckande svag inflationsut-
veckling samtidigt som euron fortsätter att 
uppvisa styrka. Vi tror att ECB kommer att 
göra penningpolitiken mer expansiv under året, 
antingen genom någon form av extraordinär 
åtgärd eller ytterligare räntesänkning.
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Privat Ränta
Sparkonto 0,30
Privatkonto 0,00
Aktielikvidkonto 0,30
Fasträntekonto 3 mån 1,55
Fasträntekonto 6 mån 1,85
Fasträntekonto 1 år 1,85
Fasträntekonto 2 år 2,00
Fasträntekonto 5 år 2,60
Företag Ränta
Placeringskonto Företag 0,30
Rörelsekonto Lantbruk 0,00
Placeringskonto Lantbruk 0,30
Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

2,25

Bindningstid Ränta
Rörlig ränta 3 mån 2,62
1 år 2,68
2 år 2,71
3 år 2,83
4 år 3,22
5 år 3,46
7 år 3,98
10 år 4,21

Våra bankräntor 2014-04-14 (%)

Våra boräntor 2014-04-14 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2014-03-31

Japan
2,5% (4,3)

Europa
8,3% (23,7)

Nordamerika
18,1% (36,7)

Tillväxtmarknad
2,1% (–1,9)

Globalt
1,4% (–)

Sverige
20,8% (24,5)

Räntebärande
47,0% (10,1)

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  

Utmaningar för tillväxtmarknaderna
Vi har sett en ökad oro relaterad till ekono-
miska obalanser i Kina. Investeringsnivåerna 
för landet steg under 2013 till över 54 procent 
av BNP, nivåer som aldrig tidigare skådats i 
någon ekonomi. Trots draghjälp från dessa 
investeringar ser vi signaler som tyder på att 
ekonomin riskerar tappa fart. Kinas inköps-
chefsindex för industrisektorn som visar på 
en nedgång vilket tyder på att tillväxttakten 
sjunker i ekonomin. Detta trots ett visst stöd 
från exporten. Positiva signaler för exporten 
faller dock i linje med vår bild om små steg i 
rätt riktning för utvecklade ekonomier glo-
balt som sannolikt tillhör dem som tar emot 
Kinas sålda varor. Kapitalströmmarna från 
tillväxtekonomierna har pressat deras valu-
tor, vilket drivit upp importpriser och där-

med inflationen. Detta har tvingat central-
bankerna att höja sina styrräntor, vilket till 
viss del stoppar fallet i valutorna, men däm-
par samtidigt inhemskt driven tillväxt. Det 
som krävs nu är strukturella reformer i dessa 
länder. Förnyad och tilltagande oro kring 
Kinas utveckling kan här vara en försvå-
rande omständighet. Osäkerheten är därför 
fortsatt stor för tillväxtmarknaderna som hel-
het. De olika länderna som karakteriseras 
som tillväxtekonomier har dock väldigt olika 
förutsättningar, vilket innebär att vissa ändå 
kan vara intressanta i ett marknadsperspektiv.

Svensk inflation lägre än väntat
Att vi behåller vår positiva grundsyn på 
Europa trots krisen i Ukraina stödjer även vår 
syn på svensk tillväxt. Europa är vår största 

marknad och en positiv utveckling är avgö-
rande för att vända Sveriges negativa export-
utveckling. Tills detta sker håller dock hus-
hållen, och även i ökande utsträckning bygg-
sektorn, svensk tillväxt under armarna. Vi 
ser viss risk med att lageruppbyggnaden 
under fjärde kvartalet 2013 reverserar något 
under första halvan av 2014 och därmed leder 
till lägre BNP-siffror, men detta är bara till-
fälliga effekter. 

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



Till följd av svagare konjunktursignaler i Sverige och 
ett fortsatt lågt inflationstryck, föll de långa mark-
nadsräntorna ytterligare något under mars månad. 
Ökad geopolitisk oro i Ukraina och förväntningar om 
stödköpsprogram från den europeiska centralbanken 
bidrog också till räntefallet under månaden. Tidigare 
motståndare till obligationsköp, som chefen för tys-
ka Bundesbank Jens Weidmann, gav uttryck för att 
åtgärder kunde genomföras om de görs för alla län-
der i Eurozonen, så att det inte bryter mot fördrags-
regeln att finansiera enskilda länders statsfinanser. 
Euroländerna brottas fortsatt med en stark valuta 
och ett lågt inflationstryck, vilket pressar central-
banken att agera. Efter uttalanden av ett flertal 
ECB-ledamöter anser vi att sannolikheten för någon 
form av åtgärdsprogram har ökat, för att ge stöd åt 
konjunkturåterhämtningen och stävja risken för allt-
för låg inflation. Ytterligare en räntesänkning från 
europeiska centralbanken (ECB) kan inte heller 
uteslutas. På medellång sikt tror vi dock att räntorna 
kommer att stiga gradvis till följd av en fortsatt 
återhämtning samt att tidpunkten för räntehöjningar 
i USA under 2015 rycker närmare. Om räntorna mot 
förmodan faller ytterligare under våren, väljer vi att 
minska ner andelen i långa räntefonder något till 
fördel för korta räntefonder med kreditinslag, eller 
förvaltare som kan ha en flexibel löptidsstrategi. 

Svenska kronan har under mars rört sig marginellt inom 
ett ganska smalt intervall trots en generellt sämre riskap-
tit i marknaden på grund av den politiska oron i Ukraina. 
Vi har tidigare påpekat att svenska kronan många gånger 
försvagas när det råder stor osäkerhet på de finansiella 
marknaderna men denna gång har vi inte sett sådana 
tendenser i kronan. Mot euron har kronan legat ganska 
stabilt kring nivån 8,85.

Optimismen kring kronans utsikter har gradvis försäm-
rats på senare tid. Låg inflation, hög privat skuldsättning, 
het bostadsmarknad och ett stundande riksdagsval gör 
att marknaden blivit mer skeptisk till svenska kronan. 
Den låga inflationen är ett hot mot Riksbankens ränte-
bana och det finns sannolikhet att de sänker reporäntan 
och/eller räntebanan om kommande inflationssiffror 
överraskar på nedsidan. Detta agerar som motstånd för 
kronan och vi tror att kronan kan försvagas mot både 
euron och dollar den närmaste månaden.

Vår bedömning är fortfarande att kronan på längre sikt 
kommer stärkas mot euron men försvagas mot amerikan-
ska dollarn. Vi baserar denna vy på att de ekonomiska 

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

Under de kommande månaderna kommer tremåna-
ders bindningstid ligga på fortsatt låga nivåer och 
vara det billigaste alternativet. Tittar man på längre 
tidshorisont kan det vara klokt att binda till de rela-
tivt låga räntenivåer som fortfarande gäller för längre 
bindningstider som sannolikt inom en inte alltför 
lång framtid kommer börja röra sig uppåt. Det är 
viktigt att tänka på att dessa låga nivåer på bolåne-
räntan inte kommer att bestå. Ett alternativ till att 
binda är att spara extra för att vänja ekonomin och 
för att bygga upp en buffert för kommande räntehöj-
ningar.  

De korta marknadsräntorna fortsatte trenden med fal-
lande räntor och sjönk ytterligare något under mars 
månad. Orsaken var ett minskat förtroende bland kon-
sumenter och företag i Sverige i Konjunkturinstitutets 
månadsbarometer, som tillsammans med en fortsatt 
låg inflation ökat förväntningarna om ytterligare en 
räntesänkning från Riksbanken. Marknadens prissätt-
ning indikerar ungefär 20 procents sannolikhet för yt-
terligare en sänkning ner till 0,5 procent innan halvårs-
skiftet. Vi tror fortsättningsvis att Riksbanken lämnar 
räntan oförändrad på 0,75 procent. Sannolikheten för 
ytterligare en räntesänkning är dock inte obetydlig då 
ett flertal direktionsledamöter har visat sig benägna att 
sänka räntan om inflationen fortsätter att överraska på 
nedsidan. Vi tror att korträntorna kommer att ligga kvar 
på låg nivå under det närmaste året, vilket innebär att 
avkastningen i korta räntefonder ligger under 1 procent. 
För att öka den löpande avkastningen föredrar vi fort-
sättningsvis att välja fonder med högre andel företags-
krediter. 

Med mars bakom oss går vi in i sjätte året av börsupp-
gång. Trots oro i Ukraina och konkurser i Kinas högt be-
lånade företag fortsatte aktier att notera nya toppnivåer. 
Varken uppgångens magnitud eller varaktighet behöver 
dock nödvändigtvis avskräcka. Inte heller höga värde-
ringar behöver betyda fara för rekyler. I alla fall inte på 
kort sikt. Istället handlar det om tillgången på likviditet. 
Här börjar vi se lite sprickor i fasaden. Att amerikanska 
centralbanken minskat på obligationsköpen innebär att 
det finns mindre dollar tillgängligt för främst tillväxtmark-
naderna. Ofta är det ett tecken på en börstopp att allt 
färre regioner, länder, sektorer och enskilda aktier följer 
med upp. För att tro på fortsatt uppgång behöver vi snart 
få bekräftelse på ökad bredd i aktiemarknaden om börs-
uppgången ska hålla. Det krävs sannolikt någon form av 
ytterligare stimulansåtgärder från Europa där realräntorna 
börjat stiga. På tillväxtmarknaderna är problemet hög 
inflation och därmed bakbundna centralbanker som inte 
kan kompensera för uteblivna dollar med en expansiv 
penningpolitik. Andra kvartalet börjar med mycket höga 
förväntningar på Europa, Sverige och USA. Låga förvänt-
ningar på Asien och tillväxtmarknaderna ger stöd för nu-
varande kursnivåer mot besvikelser för om konjunkturen 
inte tar fart. Företagsrapporterna för det första kvartalet 
under april ger förhoppningsvis svar på om det senaste 
årets börsuppgång var befogad. Vi är av uppfattningen att 
aktiekurserna tagit ut väl mycket i förskott av en global 
konjunkturuppgång och räknar med större kurssväng-
ningar i år och bättre köptillfälle senare i vår.

utsikterna i USA och Sverige ser bättre ut än i Europa. 
Återhämtningen i den amerikanska ekonomin ser relativt 
sett starkare ut och vår bedömning är att dollarn kommer 
stärkas mot de flesta stora valutorna på längre sikt. 



Aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

Aktiv Defensiv 0,4 1,1
Aktiv Stabil 0,1 0,6
Aktiv Balans 0,2 1,0
Aktiv Tillväxt 1,5 1,3
Aktiv Potential 2,5 0,4

Utveckling placeringsförslag 2014-04-14 (%)

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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Företagsobligation Norden
10%
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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
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Bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

Bekväm Defensiv 0,0 0,4
Bekväm Stabil 0,8 0,7
Bekväm Balans 0,8 1,1
Bekväm Tillväxt 2,8 1,2

Bekväm Potential 3,7 1,5

Utveckling placeringsförslag 2014-04-14, (%)

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- 

stars  
rating

Andels-
kurs

Avkastning, %

1 månad 2014 3 år 5 år Fondnamn
Morning- 

stars  
rating

Andels-
kurs

Avkastning, %

1 månad 2014 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.

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 72,93 0,0 -0,1 6,6 -8,4

Länsförsäkringar Asienfond *** 85,94 1,5 0,6 -1,5 52,1

Länsförsäkringar Bekväm Pension 102,12 - - - -

Länsförsäkringar Europa Aktiv *** 320,53 1,5 4,1 25,1 64,4

Länsförsäkringar Europa Index *** 138,28 0,9 3,6 29,5 -

Länsförsäkringar Fastighetsfond 1838,91 -0,7 14,5 35,9 226,2

Länsförsäkringar Flexibel 0-100 109,03 -0,8 -0,1 0,3 -

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 101,13 0,3 1,2 - -

Länsförsäkringar Försiktig ** 115,41 0,2 1,1 12,6 41,2

Länsförsäkringar Global Index 262,92 2,3 1,2 34,9 68,9

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 113,56 1,5 2,6 - -

Länsförsäkringar Japanfond *** 60,8 -1,1 -6,5 15,3 21,2

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 100,99 0,1 0,5 - -

Länsförsäkringar Kort Räntefond ** 104,35 0,1 0,3 4,9 6,6

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 149,34 0,5 1,5 12,6 16,7

Länsförsäkringar Offensiv *** 103,47 0,4 1,4 16,6 67,5

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 144,65 0,8 2,2 22,4 46,5

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 146,38 0,8 2,3 22,3 59,6

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 148,92 1,1 2,6 24,9 76,0

Länsförsäkringar Pension 2025 2 **** 155,36 1,4 2,9 28,3 80,9

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 153,19 1,4 2,9 28,1 80,9

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 80,79 1,4 2,9 28,1 80,7

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 80,56 1,4 2,9 28,1 80,5

Länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 95,98 1,4 2,9 28,3 79,5

Länsförsäkringar Småbolag Sverige ** 420,4 0,9 9,5 23,6 170,9

Länsförsäkringar Statsobligationsfond ** 11,05 0,4 1,4 8,9 11,2

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 27,79 1,9 4,5 26,3 72,3

Länsförsäkringar Sverige Aktiv *** 945,53 2,0 4,9 25,6 144,1

Länsförsäkringar Sverige Index *** 211,12 0,8 4,4 30,6 149,2

Länsförsäkringar Teknologifond *** 38,67 0,2 3,1 26,4 64,4

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 225,91 2,6 -1,2 -10,7 44,6

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 288,24 1,3 3,9 21,8 45,9

Länsförsäkringar USA Aktiv  **** 188,07 1,6 3,2 54,3 81,0

Länsförsäkringar USA Index **** 168,52 1,9 3,1 51,2 -

Alfred Berg Ryssland **** 315,94 -5,0 -17,2 -30,3 54,6

BlackRock Dynamic Diversified Growth 114,43 0,0 1,6 - -

BlackRock Emerging Europe A *** 718 1,0 -9,0 -25,4 50,6

BlackRock European A **** 901,37 0,1 3,3 33,4 92,2

BlackRock Latin America Fund A2 *** 457,8 7,8 1,2 -26,7 36,2

BlackRock World Mining A2 USD ** 292,73 -1,4 0,1 -45,8 -3,3

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1211,06 1,5 1,7 9,2 -

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1501,34 0,6 2,5 23,8 -

Catella Reavinstfond *** 338,31 1,5 6,3 33,7 162,1

DNB Asian Small Cap * 38,67 3,8 5,8 -6,3 52,1

DNB Realräntefond **** 105,97 1,0 1,6 5,9 15,1

DNB Renewable Energy *** 829,84 0,8 11,3 -8,6 38,3

East Capital Rysslandsfonden *** 944,98 -7,7 -21,7 -38,2 65,1

East Capital Östeuropafonden **** 30,01 -3,8 -12,6 -31,5 53,9

Enter Pension 1018,51 - - - -

Enter Return **** 1090,38 0,2 0,7 12,3 17,0

Enter Sverige ** 1711,97 0,6 4,5 18,5 144,6

Fidelity America Fund ***** 50,41 0,7 2,9 50,5 100,1

Fidelity Asian Special Situations **** 223,94 1,0 0,0 7,4 63,8

Fidelity China Focus Fund **** 283,66 0,0 -5,6 -2,5 26,4

Fidelity EMEA Fund ***** 91,87 1,4 -5,5 0,4 79,2

Fidelity European Aggressive Fund ** 140,12 1,3 4,2 27,4 85,2

Fidelity Global Focus Fund **** 327,16 -0,1 1,2 29,5 80,3

Fidelity Global Health Care Fund *** 145,57 -1,6 5,4 58,3 75,3

Fidelity India Focus Fund **** 197,81 10,1 11,9 -8,0 89,0

Fidelity Japan Advantage **** 1454,16 -2,5 -8,4 9,6 24,6

FIM BRIC+ ** 95,61 0,9 -2,6 -20,7 27,0

FIM Russia Small Cap * 26,99 -7,6 -20,2 -64,5 14,9

GAM Star China Equity USD ***** 144,25 -6,0 -3,7 15,1 102,8

JPM Africa Equity A AccUSD **** 78,13 4,5 -0,1 13,5 87,5

JPM Brazil Equity Fund *** 49,73 10,0 2,0 -32,8 20,1

JPM US Small Cap Growth *** 138,55 -4,5 0,3 41,3 133,1

Lannebo Mixfond **** 16,61 0,9 3,0 19,9 98,8

Lannebo Pension 101,30 - - - -

Lannebo Småbolag **** 49,85 0,4 7,1 42,1 202,5

Lannebo Sverige ** 23,35 3,0 8,7 29,3 164,9

Lynx Dynamic 1 **** 100,94 -2,7 -5,2 3,7 -

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 126,66 -0,1 2,5 - -

Parvest Global Environment EUR **** 1214,03 0,5 0,9 28,6 68,4

PIMCO Global Investment Grade 10,21 0,2 2,4 - -

PIMCO Unconstrained Bond 107,53 -0,3 0,8 - -

SEB Asset Selection SEK Lux 146,67 0,0 -0,3 5,4 6,5

SEB Etisk Globalfond **** 10,39 3,4 3,9 36,3 77,0

SEB Europa Småbolag **** 42,26 1,9 8,1 49,8 140,6

SEB Nordenfond *** 18,37 2,1 7,9 25,0 101,7

SKAGEN Global SEK **** 1170,84 1,5 0,9 23,4 95,8

SKAGEN Kon-Tiki SEK ***** 656,34 3,2 -0,4 0,4 89,0

Standard Life GARS 121,07 -0,4 0,3 - -

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 2014-03-31 (SEK) Externa fonder 2014-03-31 (SEK)


