
1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla 
Sverige i topp vad gäller återhämtning sedan 
krisen. Trots det är kvartalssiffran något lägre 
än förväntat. Detta ska dock ses i perspektivet 
av att sista kvartalet 2013 överraskade starkt. 
Vår förhållandevis positiva grundsyn står sig 
således. 

Hushållens konsumtion stod för en hel 
procentenhet av tillväxten under första kvartalet 
vilket tydligt illustrerar vad som driver den 
ekonomiska utvecklingen. Hushållens köpsug 
har nu även börjat göra avtryck i bostads-
investeringar vilket bidrar till att lyfta den 
inhemska investeringstakten. Denna inhemska 
aktivitet driver även upp svensk import som 
steg hela 5,2 procent. Med en något svagare 
export skapar detta ett negativt bidrag från 
svensk nettoexport trots att svensk export 
faktiskt växte med 3 procent.  

Riksbanken publicerade i maj en grundlig 
genomgång av skuldsättningen hos svenska 
hushåll. Den bekräftar bilden att skuldtill-
växten är kraftigast i storstadsregionerna, 
vilket självklart följer bostadsprisutvecklingen. 
I linje med detta kommunicerade Finansinspek-
tionen ökade krav på bankernas kapitalnivåer, 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 6,68 +18 öre 
Hittills i år +25 öre

EUR/SEK 9,11 +10 öre 
Hittills i år +26 öre

100 JPY/SEK 6,57 +21 öre 
Hittills i år +46 öre

EUR/USD 1,36 –3 cent 
Hittills i år –2 cent

GBP/SEK 11,20 +18 öre 
Hittills i år +59 öre

Stockholm +3,0% 
OMXS, Hittills i år +7,6%

London +0,5% 
FTSE, Hittills i år +1,4% 

New York +1,0% 
Dow Jones, Hittills i år +0,8%

Nasdaq +2,8% 
Nasdaq, Hittills i år +1,6%

Tokyo +1,6% 
Topix, Hittills i år –7,7%

Svensk lång 1,79% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –15 punkter 
Hittills i år –70 punkter

Svensk kort 0,63% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –4 punkter  
Hittills i år –10 punkter

UTVECKLING MAJ

bland annat ökade riskvikter för bolån från 
15 till 25 procent. Detta balanserar därmed 
den väntade reporäntesänkningen i sommar.

Europeisk tillväxt en besvikelse – kanske 
ett begynnande ljus i mörkret 
Tillväxttakten i Euro-området kom in svagare 
än förväntat för det första kvartalet 2014. Att 
vi ändå landade på en positiv tillväxt i euro-
zonen som helhet kom sig av att Tyskland såg 
en starkare tillväxt än förväntat. Detta trots 
ett negativt bidrag från utrikeshandeln. Här i 
ligger märkligt nog vår ljusglimt, den tyska 
inhemska aktiviteten ökar. 

Efter svag lönetillväxt i Tyskland sedan 
slutet på 90-talet har löntagare under de 
senaste två åren sett reallönerna öka. Än så 
länge ser vi inte någon stark utveckling av 
den privata konsumtionen. Vi ser dock en 
ökning av inhemska investeringar. Bostads-
investeringar och övriga fastighetsinvesteringar 
växer med 9 procent respektive knappt 12 pro-
cent i årstakt under första kvartalet. Det antyder 
att inhemska aktörer förväntar sig att det 
framöver kommer finnas en betalningsvilja 
för bostäder och butikslokaler i den tyska 

Konjunktur och marknad: 

Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin

ekonomin. Kanske har de rätt och tyskarna 
minskar sin sparkvot något och börjar konsu-
mera i högre takt. Ökad inhemsk efterfrågan 
och en mer neutral handelsbalans i Europas 
största ekonomi är en sådan sak som kan göra 
skillnad för den europeiska utvecklingen och 
därför är detta en utveckling att följa. Även 
Storbritannien bibehåller och förstärker sin 
positiva trend som uppkom under 2013. Det 
ska dock sägas att Storbritannien fortfarande 
har mycket kvar att återhämta sedan krisen. 
Tillsammans innebär detta dock att det finns 
utrymme för efterfrågan att ta fart framöver, 
vår huvudsakliga bristvara i ett globalt perspek-
tiv men särskilt i Europa. I termer av vårtecken 
talar vi dock fortfarande snarare om videkissar 
än björkpollen.

ECB lovar och marknaden tror på dem
Sedan 2012 då Mario Draghi med all önsk-
värd tydlighet sa att den europeiska central-
banken (ECB) kommer göra vad som krävs 
för att bevara euron har vi sett räntorna för 
medelhavets krisländer krypa nedåt och nu 
ligga i linje med USA. Detta har skett utan att 
ECB faktiskt har agerat i någon större utsträck-
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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 2,64
2 år 2,66
3 år 2,75
4 år 3,00
5 år 3,21
7 år 3,78
10 år 4,01

Våra bankräntor 2014-06-13 (%)

Våra boräntor 2014-06-13 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2014-05-31

Japan
4,6% (5,1)

Europa
4,6% (13,1)

Nordamerika
16,0% (14,9)

Tillväxtmarknad
4,6% (2,1)

Globalt
1,3% (1,2)

Sverige
19,4% (17,8)

Räntebärande
49,5% (45,7)

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  

ning. Justerar man för den högre inflations-
takten i USA ökar dock skillnaderna något. 
Det är svårt att tolka denna utveckling på 
något annat sätt än att marknaden utgår ifrån 
att ECB förr eller senare kommer stå beredda 
att köpa statspapper för att stimulera den 
europeiska återhämtningen.

I USA är ingenting självklart  
men det går nog åt rätt håll
I USA har vi under månaden fått positiva 
arbetsmarknadssiffror och stark orderingång 
på kapitalvaror. Man behöver dock gräva dju-
pare för att förstå siffrorna fullt ut. 

Utvecklingen för kapitalvaror präglades 
starkt av offentliga försvarsinvesteringar. 

Justerar man för dessa blev siffran för april 
istället negativ jämfört med månaden innan. 
Om man tittar på totala nivåer ser vi dock en 
sund utveckling. Offentliga investeringar 
bidrar även med real efterfrågan och en positiv 
trend även om det inte är ihållande. Det kan 
således vara precis vad som behövs för att få 
fart på hjulen efter de kalla vintermånaderna 
då ekonomin frös fast.

Som vi skrivit om tidigare finns det två 
sidor även på arbetsmarknadsmyntet. Inkomna 
siffror under maj har sett bra ut och arbetslös-
heten är nu nere på 6,3 procent. Frågan är vad 
det innebär. Betyder det att USA levererar nära 
sin potential vad gäller ekonomisk tillväxt, att 
inflationen ligger runt hörnet? Vi tror inte det. 

Diskussionen här bottnar i om det sjun-
kande arbetskraftsdeltagandet i USA beror på 
en åldrande befolkning eller de låga tillväxt-
talen i den amerikanska ekonomin. Vi har 
räknat på det. Det finns omkring 5,5 miljoner 
människor som sannolikt skulle kunna återgå 
till arbetskraften om förutsättningarna fanns. 
Många av dessa är dessutom unga som spen-
derat de dystra åren med att utbilda sig och 
bör således kunna bidra som högproduktiv 
arbetskraft när tillfälle ges. 

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa svenska marknadsräntorna föll relativt kraftigt 
under maj. Orsaken var framför allt förväntningar på 
kvantitativa lättnader från den europeiska centralban-
ken (ECB), som skulle innebära att ECB köper statsobli-
gationer i alla euroländer, inklusive Tyskland. Tendensen 
har varit i år att den svenska räntan kopplat på den 
tyska räntan och kopplat loss något från den amerikan-
ska, vilket hänger samman med att Riksbanken förvän-
tas föra en lättare penningpolitik om ECB vidtar fler 
lättnader. I USA håller den amerikanska centralbanken 
på med en nedtrappning av sina stödköp, vilket förklarar 
att den amerikanska räntan inte går ner lika mycket som 
de europeiska långräntorna. Vi tror att trenden för fal-
lande räntor kommer att bottna ur i sommar då mycket 
av den förväntade centralbankspolitiken redan ligger i 
prissättningen. Under hösten tror vi att långräntorna 
stiger gradvis till följd av den fortsatta återhämtningen i 
konjunkturen i USA och Europa, vilket innebär att vi 
närmare oss punkten då räntorna kommer att höjas, 
med början i USA i mitten av nästa år. För att räntorna 
ska ligga kvar på dessa låga nivåer under en längre pe-
riod, krävs det antingen att scenariot med deflation får 
fotfäste, eller att centralbankernas åtgärder blir kraftful-
lare än väntat. Vi tycker att man kan utnyttja sjunkande 
räntor till att minska exponeringen i långa räntefonder 
något, för att låsa in den fina avkastningen hittills i år, 
och skydda portföljen om räntorna skulle stiga under 
hösten. Växlar man ner till kortare löptider får man dock 
vara beredd på att avkastningen är lägre. 

Den svenska kronan har rört sig runt nio kronor mot 
euron senaste månaden. Den trend mot försvagning 
av kronan som skett sedan i höstas har nu stannat av 
något. Riksbankens förväntade räntesänkning i som-
mar och de låga räntenivåerna talar för att kronan 
fortsätter att försvagas mot euron framöver. Det gäller 
även mot amerikanska dollarn, där den amerikanska 
konjunkturen och nedtrappning av stimulanser talar 
för en förstärkning av den amerikanska valutan 
framöver. Men för att den amerikanska dollarn ska 
stärkas krävs det att framför allt euron försvagas vil-
ket är ett av målen för den europeiska centralbankens 
(ECB) förväntade kvantitativa åtgärder i juni. Vi för-
väntar oss att ECB annonserar en räntesänkning och 
någon form av kvantitativa åtgärder vid sitt möte den 
5:e juni.

En faktor som stärkt kronan under våren har varit 
uppköpsanbud på svenska bolag, som exempelvis 
buden på Scania och AstraZeneca. Nu ser just 
AstraZeneca-affären inte ut att bli av, men man kan 
inte utesluta att flera bud på andra bolag kan komma 
under året, vilket skulle kunna stärka den svenska 
kronan om det involverar en utländsk köpare.

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

Från årsskiftet har bolåneräntorna på de flesta bind-
ningstiderna sänkts på grund av marknadsräntorna 
har sjunkit. Troligen kommer Riksbanken sänka re-
poräntan ytterligare i sommar innan de inleder för-
siktiga höjningar under nästa år. Bolåneräntor med 
tremånaders bindningstid kommer sannolikt att lig-
ga lågt och bli den mest lönsamma under resten av 
året. För hushåll som önskar mer trygghet i sin pri-
vatekonomi ligger de långa bindningstiderna på en 
attraktiv nivå. För att kunna dra nytta av den låga 
räntenivå vi har idag är de längre bindningstiderna 
att föredra. En mix mellan kort och lång bindnings-
tid kan därför vara klokt för hushåll som vill känna 
större säkerhet. Den kortaste bindningstiden kom-
mer troligen stegvis börja öka under nästa år medan 
de längre bindningstiderna inleder sin uppgång un-
der hösten, det är därför ingen brådska att binda 
men man bör inte vänta för länge med beslutet. Ett 
tips är också att förbereda hushållsekonomin för 
högre räntekostnader även om det dröjer. Det kan 
man göra genom att spara mellanskillnaden mellan 
dagens räntor och exempelvis sex procent och att 
passa på att amortera extra. 

De korta marknadsräntorna sjönk ytterligare under 
maj månad till följd av förväntningar på räntesänk-
ning från Riksbanken i sommar. Inflationen, som 
varit mycket låg under vintern, studsade förvisso 
upp något i april till en årstakt kring noll. Samtidigt 
kom data från konjunkturinstitutet som visade på 
minskat förtroende bland företagen medan hushål-
lens konsumtion utvecklas stabilt och driver tillväx-
ten i år i vårt konjunkturscenario. De korta mark-
nadsräntorna påverkas också av förväntningar på 
räntesänkningar och kvantitativa lättnader från euro-
peiska centralbanken (ECB), vilket sätter press på 
Riksbanken att föra en stimulativ politik. Riksbanken 
kan inte låta det bli för stor skillnad i penningpoliti-
ken mot ECB, eftersom den svenska kronan då blir 
för stark, vilket dämpar exportföretagens konkur-
renskraft. Vi tror att Riksbankens och ECB:s lätta 
penningpolitik kommer att hålla de korta marknads-
räntorna låga under kommande månader. Detta gör 
att avkastningen i korta räntefonder är mycket låg 
för resten av året, för närvarande under en procent. 
Man kan höja avkastningen något genom att öka 
inslaget av korta krediter, men även där ligger den 
löpande avkastningen på historiskt låga nivåer, strax 
under 2 procent.   

Lägre och stabila räntor har kompenserat aktiemark-
naden för lägre tillväxt än väntat under året. Mest 
påtagligt har detta varit i Europa och Sverige där 
aktiemarknaderna utvecklats bäst. Det amerikanska 
ledarskapet på aktiemarknaderna börjar vackla. Högt 
värderade amerikanska aktier ger låg förväntad av-
kastning. Vi ser allt fler tecken på att den amerikan-
ska aktiemarknaden får det svårare att följa med 
övriga aktiemarknader där förväntningar är betydligt 
lägre. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna under 
våren har varit mycket tillfredsställande. Intentioner 
att rekapitalisera kinesiska banker vände utveck-
lingen för valutor, räntor och aktier på tillväxtmark-
naderna. Starkare amerikansk konjunktur framöver 
kommer sannolikt att vara mest positivt för aktie-
marknader utanför USA. Vi föredrar Europa framför 
USA och är selektivt positiva till tillväxtmarknaderna.

Vårt huvudscenario för världskonjunkturen är fort-
satt återhämtning i världsekonomin lett av USA, vil-
ket leder till att räntepolitiken kommer att börja nor-
maliseras, med start i USA nästa år. Detta bör enligt 
vår bedömning leda till en starkare amerikansk dollar 
under det kommande året. Vi tror således att svenska 
kronan kommer att försvagas mest mot den ameri-
kanska dollarn på kort och lång sikt, men även mot 
euron, fast i mindre omfattning.



Aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

Aktiv Defensiv 0,3 1,8
Aktiv Stabil 0,7 1,7
Aktiv Balans 1,1 2,8
Aktiv Tillväxt 3,5 5,5
Aktiv Potential 6,1 6,5

Utveckling placeringsförslag 2014-05-14 (%)

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)

Länsförsäkringar
Företagsobligation Norden
10%

Länsförsäkringar
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Norden 15%
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PIMCO
Unconstrained

Bond 20%
Standard Life GARS
20%

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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Risk
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Bekväma placeringsförslag fonder

1 månad Hittills i år

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

Bekväm Potential 6,1 9,1

Utveckling placeringsförslag 2014-06-11 (%)

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- 
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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 72,51 –0,6 –0,6 5,4 –5,6

Länsförsäkringar Asienfond *** 91,71 5,0 7,4 5,4 33,0

Länsförsäkringar Bekväm Pension 106,45 2,9 – – –

Länsförsäkringar Europa Aktiv *** 341,84 3,6 11,1 33,3 49,2

Länsförsäkringar Europa Index *** 146,05 3,1 9,5 35,4 55,9

Länsförsäkringar Fastighetsfond 2005,36 4,4 24,8 46,4 191,7

Länsförsäkringar Flexibel 0-100 113,51 2,3 4,0 2,6 –

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 102,42 0,8 2,5 – –

Länsförsäkringar Försiktig ** 118,63 2,1 3,9 15,5 33,4

Länsförsäkringar Global Index 275,03 2,8 5,9 42,6 59,2

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 119,91 4,4 8,3 – –

Länsförsäkringar Japanfond *** 63,57 6,9 –2,3 25,1 13,8

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 101,23 0,1 0,7 – –

Länsförsäkringar Kort Räntefond ** 104,5 0,1 0,4 4,8 6,5

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 151,27 0,6 2,8 12,3 19,7

Länsförsäkringar Offensiv *** 109,11 4,2 6,9 25,5 49,7

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 149,39 2,3 5,6 25,2 40,7

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 151,54 2,6 5,9 25,4 46,0

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 156,02 3,5 7,5 29,8 57,0

Länsförsäkringar Pension 2025 2 **** 164,26 4,3 8,8 34,6 63,0

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 161,98 4,3 8,8 34,5 62,9

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 85,42 4,3 8,8 34,4 62,8

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 85,18 4,3 8,8 34,4 62,7

Länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 101,42 4,3 8,8 34,5 62,1

Länsförsäkringar Småbolag Sverige ** 464,39 5,5 20,9 36,8 123,3

Länsförsäkringar Statsobligationsfond ** 11,19 0,6 2,7 8,7 14,9

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 29,32 3,3 10,3 32,8 56,1

Länsförsäkringar Sverige Aktiv *** 995,7 3,2 10,5 29,3 109,1

Länsförsäkringar Sverige Index *** 222,46 3,4 10,0 33,5 109,3

Länsförsäkringar Teknologifond *** 40,39 6,5 7,7 34,4 59,0

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 242,47 6,6 6,0 –3,7 22,1

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 300,01 2,7 8,1 25,8 39,9

Länsförsäkringar USA Aktiv  **** 196,16 4,8 7,6 60,7 83,5

Länsförsäkringar USA Index **** 177,65 4,7 8,6 59,4 –

Alfred Berg Ryssland **** 347,27 14,8 –9,0 –16,6 20,7

BlackRock Dynamic Diversified Growth 115,84 1,0 2,8 – –

BlackRock Emerging Europe A *** 821,70 15,7 4,1 –9,7 25,3

BlackRock European A **** 922,51 2,0 5,7 34,9 61,6

BlackRock Latin America Fund A2 *** 496,23 4,2 9,7 –17,0 10,0

BlackRock World Mining A2 USD ** 300,32 0,7 2,7 –42,5 –18,6

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1254,82 2,7 5,4 9,5 –

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1524,24 0,9 4,0 23,7 46,0

Catella Reavinstfond *** 361,52 3,4 13,6 38,9 120,8

DNB Asian Small Cap * 41,38 11,3 13,2 3,0 13,1

DNB Realräntefond **** 108,19 1,3 3,7 6,5 20,7

DNB Renewable Energy *** 874,04 3,9 17,2 7,6 9,1

East Capital Rysslandsfonden *** 1061,00 17,2 –12,1 –23,2 23,8

East Capital Östeuropafonden **** 33,18 11,6 –3,4 –17,3 22,8

Enter Pension 1065,23 2,5 – – –

Enter Return **** 1099,11 0,3 1,5 11,2 17,6

Enter Sverige ** 1817,47 3,3 10,9 23,9 107,4

Fidelity America Fund ***** 53,72 5,6 9,7 65,1 100,3

Fidelity Asian Special Situations **** 240,80 6,1 7,6 14,0 49,0

Fidelity China Focus Fund **** 292,10 6,2 –2,7 –0,1 13,4

Fidelity EMEA Fund ***** 99,39 7,3 2,3 14,3 51,4

Fidelity European Aggressive Fund ** 147,02 3,7 9,4 34,7 60,1

Fidelity Global Focus Fund **** 344,41 4,7 6,5 37,8 69,4

Fidelity Global Health Care Fund *** 153,58 5,0 11,2 57,0 88,3

Fidelity India Focus Fund **** 219,09 11,0 24,0 10,0 35,1

Fidelity Japan Advantage **** 1530,40 8,0 –3,6 17,5 19,0

FIM BRIC+ ** 101,99 8,2 3,9 –9,9 1,1

FIM Russia Small Cap * 31,17 19,4 –7,8 –54,6 –16,0

GAM Star China Equity USD ***** 146,63 4,0 –2,1 16,9 71,1

JPM Africa Equity A AccUSD **** 85,57 6,3 9,4 24,6 61,5

JPM Brazil Equity Fund *** 53,44 3,0 9,6 –27,3 –3,4

JPM US Small Cap Growth *** 128,78 1,8 –6,8 31,4 102,5

Lannebo Mixfond **** 17,25 2,0 7,0 23,3 73,2

Lannebo Pension 105,71 3,3 – – –

Lannebo Småbolag **** 53,78 4,6 15,5 54,2 154,0

Lannebo Sverige ** 24,79 3,4 15,4 37,8 117,6

Lynx Dynamic 1 **** 104,73 3,5 –1,6 7,0 12,9

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 128,19 0,7 3,7 – –

Parvest Global Environment EUR **** 1253,46 4,3 4,2 35,8 49,8

PIMCO Global Investment Grade 10,46 1,6 4,9 – –

PIMCO Unconstrained Bond 108,96 0,8 2,2 – –

SEB Asset Selection SEK Lux 153,19 3,4 4,2 9,8 11,4

SEB Etisk Globalfond **** 11,00 4,2 10,0 43,8 70,2

SEB Europa Småbolag **** 43,75 3,6 11,9 53,0 105,2

SEB Nordenfond *** 19,80 4,1 16,3 34,2 73,8

SKAGEN Global SEK **** 1264,45 5,4 8,9 36,2 75,3

SKAGEN Kon-Tiki SEK ***** 715,87 8,8 8,7 13,3 58,0

Standard Life GARS 122,16 1,1 1,2 – –

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: Olof Daneskog, olof.daneskog@lansforsakringar.se
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