
Fortsatt starkt USA trots  
svagt första kvartal
Amerikansk statistik fortsätter indikera en 
vändning för BNP under det andra kvartalet. 
Siffror på nya order för kapitalvaror i april 
kom in starkare än väntat. Detta kan vara en 
indikation på att den kapitalintensiva oljeindu-
strin inte tynger investeringar lika mycket som 
under det första kvartalet. Dessutom verkar 
bostadsbyggandet öka mer än väntat, vilket 
stärker vår vy av en fortsatt stark arbetsmarknad. 
Inflationen för april kom in över förväntan, 
särskilt kärninflation, det vill säga exklusive 
energi och matpriser. Vidare har det fram-
kommit att BNP-statistiken för USA har brister 
när det gäller säsongsjusteringen, där första 
kvartalet underskattats medan övriga kvartal 
överskattats. Under juli väntas reviderade 
siffror släppas och då bör det första kvartalets 
BNP revideras upp markant. Vår bedömning 
är att den amerikanska konjunkturen är fort-
satt stark och att arbetsmarknaden nu närmar 
sig en normal nivå. Varken en starkare dollar 
eller en inbromsning i oljeinvesteringar bör 
kunna motverka den positiva konsumtions-
effekt som kommer av en stigande sysselsätt-
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 8,54 +19öre 
Hittills i år +71 öre

EUR/SEK 9,37 +1öre 
Hittills i år –12 öre

100 JPY/SEK 6,88 –10 öre 
Hittills i år +35 öre

EUR/USD 1,09 –2 cent 
Hittills i år –12 cent

GBP/SEK 12,97 +10 öre 
Hittills i år +80 öre

Stockholm +0,4% 
OMXS, Hittills i år +13,9%

London +0,3% 
FTSE, Hittills i år +6,4% 

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

Nasdaq +2,6% 
Nasdaq, Hittills i år +7,1%

Tokyo +5,1 
Topix, Hittills i år +18,9%

Svensk lång 0,64% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +15 punkter 
Hittills i år –28 punkter

Svensk kort –0,29% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –2 punkter  
Hittills i år –37 punkter

UTVECKLING MAJ

ning. Med en normalisering av arbetsmark-
naden, ett stigande inflations- och lönetryck 
tror vi att FED kommer höja styrräntan i sep-
tember. 

Ljuset i tunneln för eurozonen?
I eurozonen har utvecklingen varit något bättre 
än väntat under början av året. Både BNP för 
första kvartalet och ledande indikatorer tyder 
på en starkare underliggande konjunktur. Med 
en kraftigt försvagad euro och ljusnande utsik-
ter hos framförallt konsumenter verkar euro-
zonen nu vara på väg att vända blad. Såväl 
inköpschefsindex som kredittillväxt har kommit 
in starkare än väntat. Inflationstrenden är fort-
farande negativ och arbetslösheten är långt 
ifrån på en normal nivå. Därmed är det fullt 
logiskt att ECB i dagsläget kraftfullt stimule-
rar genom sina omfattande obligationsköp på 
60 miljarder EUR per månad. Den senaste 
marknadsoron är därför sannolikt mycket 
ovälkommen då statsräntor i hela eurozonen 
stigit kraftigt, om än från rekordlåga nivåer, 
sedan slutet av april. Vi behåller bedömningen 
att stödköpen fortsätter till september 2016 och 
att styrräntan inte höjs förrän i slutet av 2017. 

Konjunktur och marknad: 

USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in

Kina saktar in, övriga  
BRIC blandat kompott
Både BNP-tillväxten under första kvartalet 
samt utvecklingen av industriproduktion och 
detaljhandel i april gör att vi inte längre tror 
att Kinas tillväxtmål på cirka sju procent 
kommer att nås, varken i år eller nästa år. 
Inflationstakten sjunker nu betydligt snab-
bare än väntat och vi ser därför fler åtgärder 
från centralbanken under kommande år 
framför oss. Vi tror att Kinas tillväxt landar 
på cirka 6,25 procent i år. Indien är den till-
växtekonomi som vi i dagsläget ser mest 
positivt på; landets storlek och reformagenda 
skapar möjligheter att bidra till global tillväxt 
på ett sätt som saknas i övriga tillväxtländer. 
Ryssland och Brasilien utgör sänke för till-
växtländerna där låga råvarupriser tillsam-
mans med geopolitiska faktorer orsakar en 
kraftig nedgång i ekonomin. Brasilien försö-
ker samtidigt åstadkomma en sanering av de 
offentliga finanserna, vilket ytterligare häm-
mar utvecklingen på kort sikt.
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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 1,97
1 år 2,01
2 år 2,07
3 år 1,96
4 år 2,38
5 år 2,49
7 år 3,03
10 år 3,45

Våra bankräntor 2015-06-10 (%)

Våra boräntor 2015-06-12 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2015-05-31

Nordamerika
13,2% (14,7

Asien
6,4% (3,3)

Europa
15,0% (8,6)

Tillväxtmarknad
1,6% (3,5)

Sverige
15,3% (14,6)

Räntebärande
46,0% (52,4)

Japan
1,5% (1,8)

Övriga Marknader
0,9% (1,2)

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  

Svensk ekonomi mot maxfart, men 
inflationen pressar Riksbanken
Vi har reviderat upp synen på svensk konjunk-
tur, dels på grund av inhemska faktorer men 
även till följd av utvecklingen i vårt närom-
råde. Riksbanken fortsätter att drabbas av 
dåliga nyheter. I april överraskade inflationen 
återigen på nedsidan. Dessutom visar Prosperas 
undersökning att inflationsförväntningarna 
på lång sikt inte ökar hos penningmarknadens 
aktörer. Dessa två faktorer stärker vår bild av 
att Riksbanken behöver sänka räntan ytterli-
gare. Vi tror fortfarande på en styrränta i slutet 
av 2015 på -0,4 procent och att vi först i slutet 
av 2016 når nollstrecket. Utvecklingen är sär-
skilt bekymmersam då Riksbanken så sent 

som i april reviderade sin inflationsprognos 
avsevärt just för att ta höjd för nedåtrisker, 
och trots detta överraskas man alltså återigen 
av låg inflation. Utöver att sänka reporäntan 
tror vi även att man kommer att fortsätta sina 
köp av statsobligationer. I dagsläget har Riks-
banken annonserat köp för sammanlagt 
80-90 miljarder SEK, vilket är cirka 14 pro-
cent av den utestående skuldstocken och tre 
procent av BNP.  Dessa köp ska genomföras 
fram till september. Hur mycket mer Riks-
banken skulle kunna köpa är i dagsläget 
oklart. Med tanke på att den utestående 
stocken av nominella statsobligationer upp-
går till cirka 620 mdr SEK så tror vi att det är 
möjligt för Riksbanken att utöka sina köp 

ytterligare något. Sannolikheten för fler åtgär-
der, som ett låneprogram till företag via banker 
eller valutainterventioer är helt avhängigt hur 
den svenska kronkursen och inflationsförvänt-
ningarna utvecklas. Skulle kronan stärkas 
markant mot euron ser vi en mycket hög sanno-
likhet för att man går vidare med andra åtgär-
der. Ett låneprogram tror vi inte skulle ha en 
särskilt stor effekt på inflationen, detta då 
kreditvillkoren för svenska företag bedöms 
vara god. Vi tror dock att Riksbanken skulle  
i första hand välja detta som ett signalvärde 
om att man inte tolererar den nuvarande låga 
inflationstakten

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna steg kraftigt under den 
senaste månaden, drivet av uppgång i tyska långrän-
tor som handlade nära noll under april månad. 
Den10-åriga svenska räntan steg från 0,46 till 0,67 
procent under maj  efter att handlat på 0,22 procent 
i mitten av april. Som vi ser det, har den senaste 
ränteuppgången orsakats av en alltför ensidig positio-
nering för låga räntor baserat på centralbanksåtgär-
der bland marknadens aktörer, snarare än fundamen-
tala orsaker kopplat till den realekonomiska utveck-
lingen. Den realekonomiska faktor som kan motivera 
ränteuppgången är de stigande råvarupriserna de se-
naste månaderna. Vi tror att långa marknadsräntor 
kommer att stabiliseras på kort sikt och hållas till-
baka av Riksbankens stödköpsprogram och låga repo-
ränta. I takt med att konjunkturen fortsätter att åter-
hämtas kommer de långa marknadsräntorna att stiga 
gradvis under det kommande året. En viktig faktor för 
ränteutvecklingen är inflationen, där en fortsatt låg 
inflation skulle påkalla ytterligare stimulansåtgärder 
från Riksbanken, medan en högre inflation skulle 
minska trycket något. Som placeringsstrategi bör 
man välja räntefonder med flexibel löptidsstrategi 
framför långa räntefonder, då den löpande avkast-
ningen inte ger något skydd för stigande räntor. En 
aktiv förvaltning av löptidsstrategier mellan regioner i 
kombination med en hög andel krediter är lämpliga 
sätt att öka avkastningen i obligationsportföljer under 
kommande månader enligt vår bedömning. 

Efter att kronan har stärkts kraftigt mot den amerikan-
ska dollarn i april, försvagades den under maj månad 
från 8,32 till 8,52 mot dollarn. Den amerikanska valu-
tan stärktes på global basis då bättre konjunkturdata i 
USA ledde till att förväntningar på räntehöjningar från 
den amerikanska centralbanken justerades upp något. 
Den svenska kronan slutade oförändrad på 9,35 mot 
euron efter att ett lågt inflationsutfall i Sverige under 
april ökat förväntningarna på räntesänkningar från 
Riksbanken. Kronan försvagdes efter att vice riksbanks-
chef, Per Jansson, i ett tal signalerat om beredskap för 
att genomföra åtgärder som att sänka räntan ytterligare, 
utöka stödköpen av obligationer och även valutainter-
ventioner i syfte att försvaga kronan för att säkerställa 
att inflationsmålet nås. Vi tror inte att Riksbanken vill 
se kronan stärkas ned mot 9 kronor mot euron.

På kort sikt ser vi att dollarn stabiliseras kring dagens 
nivåer mot kronan, men att skillnaderna i räntenivåer 
och den underliggande styrkan i den amerikanska eko-
nomin talar för att dollarn kommer att stärkas på sikt. 
Vad gäller kronan gentemot euron, ser vi att skillnader 
i räntenivåer mot eurozonen till följd av Riksbankens 

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

Finansinspektionen meddelade i april att de i nuläget 
inte går vidare med amorteringskravet eftersom det 
finns osäkerhet kring det lagliga stödet för detta. 
Regeringen och övriga partier verkar dock vara överens 
om att ett amorteringskrav behövs och arbetar för att få 
det på plats senast nästa år. På det senaste riksbanks-
mötet i april lät Riksbanken reporäntan ligga still på 
minus 0,25 procent. Enligt deras prognos över reporän-
tans utveckling kommer räntan ligga på denna nivå fram 
till nästa höst och långsamt höjas därefter. De utesluter 
inte heller ytterligare en sänkning av reporäntan. Vi kan 
därför vänta oss låga räntor en lång tid framöver.  

De längre marknadsräntorna har stigit relativt mycket 
den senaste tiden. Vår bedömning av detta är att denna 
uppgång inte har att göra med förbättrade tillväxtutsik-
ter utan snarare skapades av en alltför ensidig positio-
nering bland marknadens aktörer.

I takt med att konjunkturen fortsätter att återhämtas 
kommer de långa marknadsräntorna att stiga gradvis 
under det kommande året. 

Med tanke på att räntorna är historiskt låga kan det, 
för försiktiga bolåntagare, snart vara klokt att binda en 
del av sina bolån.

De korta marknadsräntorna har legat stabila på mi-
nusnivåer den senaste månaden, drivet av förvänt-
ningar på ytterligare räntesänkningar från 
Riksbanken. Räntan på den 2-åriga statsobligatio-
nen var oförändrad på minus 0,27 procent vid slutet 
av maj. Det var en oväntat låg inflationssiffra för 
april, minus 0,2 procent i årlig ökningstakt, som 
ökade förväntningarna på ytterligare åtgärder från 
Riksbanken. För att säkerställa att inflationen stiger 
mot målet, tror vi att Riksbanken sänker reporäntan 
ytterligare till minus 0,4 procent. Riksbanken behö-
ver hålla jämna steg med den europeiska centralban-
kens politik för att hålla svenska räntor i nivå med 
euroländernas räntor och därmed undvika att den 
svenska kronan blir för stark. En för stark krona pres-
sar inflationen ytterligare och Riksbankens huvudfo-
kus är såklart att få upp inflationen mot målet på 2 
procent. Riksbankens låga reporänta i kombination 
med stödköp av statsobligationer bidrar till att hålla 
marknadsräntorna låga de närmaste kvartalen enligt 
vår bedömning. För korta ränteplaceringar innebär 
detta att avkastningen blir mycket låg det närmaste 
året, till och med negativ. Placeringar i portföljer 
med korta bostadsobligationer och företagskrediter 
ger en något högre avkastning än statspapper även 
om räntenivåerna även här befinner sig på historiskt 
mycket låga nivåer. Det är först när Riksbanken 
börjar höja räntan igen som man kan förvänta sig att 
få en rimlig avkastning på korta ränteplaceringar.

Börsvärderingen har stigit till höga nivåer på många marknader. 
Den stora börsuppgången i svenska och europeiska aktier i början 
av året var driven av kraftiga penningpolitiska stimulanser snarare 
än av ökade vinstförväntningar. Värderingen på amerikanska aktier 
har inte stigit lika mycket i år men ligger ändå på en historiskt sett 
ganska hög nivå. Tillväxtmarknader är relativt lågt värderade jämfört 
med utvecklade marknader. Börsutvecklingen på längre sikt är ett 
spel mellan förväntade vinster, avkastningskrav och risk. 
Aktiemarknaden är normalt sett snabb att diskontera framtiden och 
har börjat oroa sig för hur kurserna ska påverkas när räntepolitiken-
ska normaliseras. Börserna visar just nu hög räntekänslighet trots 
att en räntehöjning i USA är flaggad sedan länge. Tillbakadragna 
stimulanser och högre räntor är negativa faktorer för börsutveck-
lingen. Perioden kring den första räntehöjningen i ett konjunkturför-
lopp kan skapa osäkerhet och ha en dämpande effekt på börserna. 
Efter att ha skakat av sig den första räntehöjningen brukar markna-
den gå in en mer positiv period med stigande vinster som drivkraft. 
Investeringscykeln är dock denna gång delvis satt ur spel på grund 
av de unikt kraftfulla och långvariga åtgärderna från centralban-
kerna. Börsuppgången har dessutom redan pågått relativt obrutet 
sedan många år varför mönstret denna gång kan bli annorlunda. 
Bra alternativ till aktier är få i denna lågräntemiljö. Förhoppningen 
är också att räntehöjningar i Sverige, Europa och Japan ligger 
längre fram i tiden och att centralbankerna ska fortsätta att stöd-
köpa räntepapper under en längre period. Detta är delvis redan in-
tecknat via ganska höga p/e-tal. På kort sikt spelar investerarpsyko-
logi roll för börserna generellt. VIX Index som mäter vad investerare 
i USA tror om marknadsrisken framöver är på låga nivåer vilket 
brukar betyda att man som aktieinvesterare ska vara lite försiktig.     

åtgärder talar för en svagare krona mot euron på kort 
sikt. På längre sikt bör dock fundamentala faktorer som 
starkare tillväxt och stabila statsfinanser i Sverige rela-
tivt euroländerna tala för att kronan stärks mot euron. 
Eftersom centralbankerna nu mer tydligt riktat in sin 
penningpolitik för att påverka valutakurserna, tror vi att 
vi kommer att få se relativt stora svängningar på valuta-
marknaderna de närmaste månaderna.



Aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

Aktiv Defensiv –0,6 0,1
Aktiv Stabil –0,6 0,6
Aktiv Balans –0,9 4,8
Aktiv Tillväxt –1,1 8,3
Aktiv Potential –1,1 11,2

Utveckling placeringsförslag 2015-06-10 (%)

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

Bekväm Potential –1,3 9,7

Utveckling placeringsförslag 2015-06-10 (%)
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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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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 *** 127,50 –0,6 20,6 55,9 52,7

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 98,34 0,5 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 99,36 –0,1 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 98,23 1,4 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 98,86 0,2 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 98,39 1,2 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Pension 125,54 0,5 11,1 – –

Länsförsäkringar Europa Aktiv *** 413,12 1,2 15,4 81,7 75,0

Länsförsäkringar Europa Index **** 178,26 1,9 17,5 87,5 78,3

Länsförsäkringar Fastighetsfond 2524,87 –5,1 12,6 110,7 163,9

Länsförsäkringar Flexibel 0-100 ** 136,65 2,2 11,2 33,8 –

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 105,36 0,1 2,4 – –

Länsförsäkringar Försiktig ** 137,89 1,4 8,2 28,4 37,0

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 340,78 0,9 18,4 76,0 75,8

Länsförsäkringar Global Index 162,27 2,9 14,8 – –

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 73,05 –0,2 0,2 –0,7 –4,0

Länsförsäkringar Japanfond *** 94,67 3,9 25,5 77,2 58,9

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 102,06 0,0 0,2 – –

Länsförsäkringar Kort Räntefond ** 104,91 0,0 0,1 2,9 6,3

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 158,80 –0,6 1,0 8,7 17,8

Länsförsäkringar Offensiv *** 143,82 2,8 16,9 75,1 65,7

Länsförsäkringar Pension 2010 2 ***** 174,71 1,4 8,1 40,4 47,9

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 177,69 1,3 7,8 45,3 50,3

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 193,17 1,8 11,5 65,1 67,1

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 213,27 2,2 15,2 81,2 82,1

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 210,31 2,1 15,1 81,1 82,1

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 110,80 2,1 15,1 80,8 81,4

Länsförsäkringar Pension 2040 2 ***** 110,53 2,2 15,1 81,0 81,6

Länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 131,03 2,1 14,9 80,3 80,7

Länsförsäkringar Småbolag Sverige *** 574,12 0,4 19,7 110,0 111,6

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 37,11 1,7 15,6 76,8 72,4

Länsförsäkringar Sverige Aktiv *** 1240,72 2,4 18,1 85,4 93,8

Länsförsäkringar Sverige Index *** 272,19 1,9 17,0 93,8 97,9

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 303,74 –2,4 12,4 34,2 25,6

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 122,05 –1,8 15,6 – –

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 336,68 0,5 8,6 40,8 43,6

Länsförsäkringar USA Aktiv **** 280,94 4,4 12,7 98,8 122,5

Länsförsäkringar USA Index **** 252,96 3,5 12,7 99,4 125,9

Alfred Berg Ryssland **** 345,17 –2,6 39,0 4,4 –13,3

BlackRock Dynamic Diversified Growth * 120,71 0,3 2,2 21,4 –

BlackRock Emerging Europe A **** 857,69 –2,2 18,5 23,3 0,6

BlackRock European A **** 1137,16 2,1 18,7 85,7 84,6

BlackRock Latin America Fund A2 ** 503,89 –3,5 0,9 –3,2 –15,6

BlackRock World Mining A2 USD ** 289,77 –1,6 5,7 –24,7 –37,6

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1156,63 –2,3 –2,3 –0,1 16,7

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1560,00 –1,1 0,2 20,8 31,7

BNP Paribas Equity World Aqua 1413,13 2,1 13,2 – –

Catella Reavinstfond **** 430,06 1,5 16,6 98,9 100,8

Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1332,23 –0,3 6,3 71,9 62,1

DNB Realräntefond **** 115,72 –3,3 3,6 4,8 18,0

DNB Renewable Energy *** 1011,39 2,3 26,2 87,9 21,9

East Capital Rysslandsfonden *** 906,09 –3,4 36,5 –12,7 –30,0

East Capital Östeuropafonden *** 31,39 –2,6 18,2 7,3 –18,1

Enter Pension 1219,53 1,5 9,7 – –

Enter Return *** 1121,08 –0,1 0,2 6,3 14,8

Fidelity America Fund ***** 79,82 4,5 14,0 121,8 139,0

Fidelity Asian Special Situations ***** 350,90 1,2 21,0 74,6 78,1

Fidelity China Focus Fund **** 570,43 3,4 39,8 114,4 84,0

Fidelity EMEA Fund **** 119,94 –2,3 11,2 43,5 42,1

Fidelity European Aggressive Fund ** 182,73 4,2 22,6 95,5 82,4

Fidelity Global Focus Fund **** 475,13 3,6 17,5 83,1 94,3

Fidelity Global Health Care Fund *** 246,72 5,1 21,1 141,1 150,8

Fidelity India Focus Fund *** 333,55 6,7 13,7 93,8 54,2

FIM BRIC+ *** 142,21 –0,9 24,1 53,4 19,8

GAM Star China Equity USD *** 248,61 2,3 44,0 118,3 90,0

JPM Africa Equity A AccUSD **** 96,67 –4,2 5,4 39,2 35,2

JPM US Small Cap Growth *** 191,03 5,6 15,1 96,8 116,2

Lannebo Mixfond *** 20,42 0,9 13,2 54,3 61,1

Lannebo Pension 127,04 1,3 13,4 – –

Lannebo Småbolag **** 68,05 2,2 19,2 121,6 143,8

Lannebo Sverige **** 31,30 1,2 21,6 111,6 112,0

Lynx Dynamic 1 136,95 –2,4 0,3 25,6 45,4

Macquarie Asia New Stars ***** 256,24 5,6 35,2 133,2 –

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 128,27 –0,1 3,1 24,4 –

Parvest Global Environment EUR **** 1623,59 4,4 16,7 85,1 76,6

PIMCO Global Investment Grade 10,87 –0,4 1,6 – –

SEB Asset Selection SEK Lux 181,75 –0,5 5,6 26,2 30,8

SEB Etisk Globalfond **** 14,77 1,8 12,7 89,2 95,4

SEB Europa Småbolag ***** 59,92 4,7 27,7 132,9 149,6

SEB Nordenfond *** 25,03 2,3 21,1 109,3 85,9

SKAGEN Global SEK *** 1509,33 1,9 13,8 71,0 78,4

SKAGEN Kon-Tiki SEK **** 806,97 –0,5 11,4 40,7 38,7

Standard Life GARS 132,07 0,5 4,0 22,2 –

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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