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Konjunktur och marknad
Sverige – god tillväxt drivs av inhemska
faktorer som byggande och privat
konsumtion
Det mesta pekar mot en fortsatt stark svensk
konjunktur. Svensk arbetsmarknad är fort
satt mycket stark och såväl sysselsättningen
som arbetskraften fortsätter att utvecklas i
en mycket god takt. Inflationen har utveck
lats starkare än vad både Riksbanken och an
dra bedömare räknat med. Även inflations
förväntningarna fortsätter att stiga. Trots en
ljusare bild av både konjunktur och inflation
har kronan försvagats. Det beror främst på
att euron stärkts i takt med en förbättrad
konjunktur i eurozonen. Den svaga kronan
kommer stödja både export och inflations
siffror kommande tid, men endast tillfälligt.
Riksbanken – klar med räntesänkningar och
trappar ned stödköp
Vi tror att den starka konjunkturen och över
raskande starka inflationen tillsammans med
en svag krona ger Riksbanken lite mer mod
till att kratta för minskad stimulans. På mötet

i juli tog Riksbanken, precis som väntat, bort
sannolikheten för ytterligare en räntesänk
ning i sin reporäntebana. Stödköpen väntas
löpa enligt plan året ut men kommer inte att
förlängas. Riksbankens räntebana innebär i
dagsläget en räntehöjning med 10 punkter i
juli 2018. Vår bedömning är att en Riksbanken
under hösten reviderar upp räntebanan något
och att en första höjning sker under andra
kvartalet 2018.
Eurozonen – investeringar börjar leda
tillväxten
Även i eurozonen ser det förbättrade kon
junkturläget ut att bestå. Investeringstakten
var oväntat god under både fjärde kvartalet
2016 och första kvartalet i år. Att företagen nu
vågar investera tyder på en mer uthållig framtids
optimism och stärker eurozonens möjligheter
till fortsatt återhämtning. Förtroendebaro
metrar fortsätt visa på stigande optimism.
Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras
även om en stark tillväxt i arbetskraften gör
att arbetslösheten sjunker något långsam

mare än tidigare. Inflationen är fortfarande
svag och vi tror fortsatt att ECB kommer att
behöva fortsätta stödköpen under hela nästa
år, även om man gradvis drar ned på månads
beloppen man köper för. Vid ett tal i juni
framhöll ordförande Draghi att den starka
ekonomiska utvecklingen i eurozonen innebär
att ECB:s penningpolitiska åtgärder kan be
höva anpassas framöver även om man önskar
behålla nivån av stimulans. Det kan tolkas
som att ECB nu förbereder marknaden på en
penningpolitisk normalisering men det är en
process som kommer att ta lång tid.
USA – investeringsplaner bör stärka
tillväxten, finanspolitiken fortsatt osäker
Den amerikanska konjunkturen är fortsatt
stark. Förtroendebarometrar tyder på fort
satt god tillväxt och arbetsmarknaden fort
sätter att stärkas. Småföretagen, som står
för merparten av sysselsättningen i USA, har
fortsatta planer att anställa. Även bland de
stora företagen, som är viktigare för investe
ringarna i ekonomin, präglas synen av opti
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Utveckling juli
Räntor

Valutor

Aktier

Svensk lång 0,68 %
10-årig statsobligation
Under månaden +3 punkter
Hittills i år +14 punkter

USD/SEK 8,11 –32 öre
Hittills i år –97 öre
EUR/SEK 9,53 –9 öre
Hittills i år –5 öre
100 JPY/SEK 7,31 –19 öre
Hittills i år –47 öre
EUR/USD 1,17 +3 öre
Hittills i år +12 öre
GBP/SEK 10,69 –32 öre
Hittills i år –48 öre

Stockholm –2,6 %
OMXS, Hittills i år +5,1 %
London +0,8 %
FTSE, Hittills i år +3,2 %
New York +2,3 %
Dow Jones,
Hittills i år +10,5 %

↑

↑

Svensk kort –0,75 %
90 dgr statsskuldväxel
Under månaden 0 punkter
Hittills i år –5 punkter

Nasdaq +3,8 %
Nastaq, Hittills i år +18,4 %

↑

↑

Tokyo +0,6 %
Topix, Hittills i år +6,8 %

↑

Källa: Macrobond
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mism. Den stora osäkerheten ligger alltjämt
inom finanspolitiken. Donald Trump presen
terade sitt budgetförslag i maj, med fokus på
ökade försvarsutgifter och utgiftsminskning
ar inom välfärd. Budgeten ska nu godkännas i
kongressen, men först efter en förhandlings
runda som kan fortsätta ända till september.
Hittills har förhandlingarna inom det republi
kanska partiet förhindrat en snabb omröst
ning.
Den amerikanska inflationen har återigen
visat sig svagare än väntat. Trots den starka
arbetsmarknaden är löneökningarna fortfa
rande mycket måttliga. Att både nuvarande
inflation och löner släpar efter gör att vi ser
större risk för en långsammare höjningstakt
från centralbanken, åtminstone i närtid. Den
amerikanska centralbanken höjde dock styr
räntan i juni och presenterade även detaljer
kring hur man avser minska på balansräk
ningen genom att trappa ned nivåerna på
återinvestering av förfallande obligations
innehav, dock utan att ange någon specifik
tidsplan. Den låga inflationen innebär att som
sagt att riskbilden nu lutar åt en lägre höjnings
takt medan arbetsmarknaden lutar fortsatta
höjningar. Vi behåller i dagsläget vår prognos
på ytterligare en höjning av styrräntan i år
och tre höjningar nästa år.
Kina – stabil konjunktur, försiktig
åtstramning av kreditmarknaden
I Kina ser vi en fortsatt balanserad utveckling
för konjunkturen. Hushållens förtroende är
fortfarande positivt medan företagens är
mindre optimistiska jämfört med i början av
året. Detaljhandel och industriproduktion vi
sar på en oförändrad tillväxttakt. Kredittill

växten har fortsatt att mattas av och att det
kan ske i samband med en fortsatt god efter
fråga ser vi som ett styrketecken. Kinas
skulduppbyggnad, främst inom företagsek
torn, är det största hotet mot en stabil kon
junktur, vi tror dock att kombinationen av en
stark statsfinansiell position samt stigande
inhemsk efterfråga från konsumenter balan
serar denna risk. Den kinesiska centralbanken
har fortfarande inte använt styrräntorna för
att strama åt penningpolitiken, åtstramning
sker främst genom åtstramande lånevillkor
på interbankmarknaden. Centralbanken kom
mer sannolikt fortsätta strama åt penningpo
litiken under kommande år men i en förhål
landevis långsam takt.
Japan – fortsatt sidledes
Förtroendebarometrar fortsätter att stärkas,
även hård data som industri- och tjänstepro
duktion har förbättrats. Privatkonsumtionen
och nettoexporten utvecklas dock fortfaran
de svagt och vi ser fortfarande inget trend
brott för den japanska konjunkturen. Inflatio
nen är fortsatt svag och vi ser ännu inga skäl
att ändra på vår vy på centralbankens age
rande. En oförändrad strategi innebär att
man håller statsräntan med tio års löptid
kring noll. På sikt tror vi att en det krävs yt
terligare penningpolitisk stimulans, men be
dömningen är som tidigare att det sannolikt
sker via en valutaförsvagning när övriga län
der börjar höja sina räntor.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se
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Svenska korta räntor

Svenska börsen och världsindex (%)

Räntor (%)

Så länge vinsterna fortsätter att öka i god takt är
kursuppgången hittills inget större problem. Man
bör ändå vara medveten om att riskerna för tillfälliga
bakslag har ökat då aktiemarknaden redan inteck
nat ett relativt ljust ekonomiskt scenario både för i
år och nästa år. Det krävs att bolagen verkligen le
vererar enligt förväntningarna då vi har ovanligt
lång period bakom oss med ökande optimism, små
kursvängningar och frånvaro av större kursfall.
Vi räknar med att den långsiktiga börstrenden är
fortsatt försiktigt uppåtgående och kan hålla i sig
in i 2018. Aktiemarknaden brukar normalt stiga i en
uppåtgående vinsttrend och när risken för global
lågkonjunktur är låg. Uppgångspotentialen är dock
begränsad. Vår bedömning är ändå att den ekono
miska återhämtningen är så pass självgående att
världens börser tål något högre marknadsräntor. Vi
har fortfarande mycket låga marknadsräntor i ett
historiskt perspektiv.
Vi behåller vår positiva syn på europeiska aktier
inklusive Sverige. De flesta indikatorer vi följer sig
nalerar positivt. Tillväxtoptimismen ökar, till och
med i den tidigare så problemfyllda europeiska
banksektorn och de politiska riskerna har minskat.
Vi fortsätter också att vara positiva tillväxtmark
nader som i flera år släpat efter övriga marknader.
Vi är något mer avvaktande till amerikanska aktier
relativt övriga regioner. Värderingen är mindre att
raktiv och vinstpotentialen anser vi vara större i
exempelvis Europa. Till detta kommer fortsatt poli
tisk osäkerhet och en dollarkurs som i utgångslä
get befinner sig på en hög nivå trots försvagningen
den senaste tiden.
30

Den svenska konjunkturen är stark samtidigt
som den globala konjunkturen står på stadig mark.
Den svenska inflationen har överraskat på uppsidan
samtidigt som inflationsförväntningarna ligger stabilt
kring 2 procent. De politiska riskerna i vår omvärld
har minskat även om de fortfarande finns kvar, inte
minst geopolitiskt. Trots att läget förbättras är det
dock för tidigt för Riksbanken att lätta på gasen. Den
europeiska ekonomin fortsätter att stärkas, men vi
ser ännu inte några övertygande tecken på att infla
tionen ska ta fart i regionen, varför det kommer dröja
länge innan ECB kan börja med någon typ av åt
stramning.
Vi tror att Riksbanken kommer fortsätta med sitt
stödköpsprogram året ut och att en första höjning
kommer dröja till sommaren 2018. Korta marknads
räntor styrs främst av centralbanksräntorna och ef
tersom vi inte förväntar oss någon förändring av
Riksbankens penningpolitik tror vi att svenska
korträntor förblir relativt oförändrade på kort sikt. I
takt med att Riksbanken börjar närma sig steget att
göra penningpolitiken mindre expansiv kan vi börja
skönja svagt stigande korträntor, vilket vi tror kan
ske mot slutet av året eller i början på nästa år.
I juni höjde den amerikanska centralbanken, Fed,
räntan för fjärde gången sedan finanskrisen. Vi tror
på en höjning till i år och att de inleder en minskning
av balansräkningen senare under året. Inför 2018 tror
vi på ytterligare tre höjningar. Däremot är marknaden
inte lika övertygad, men sammantaget ser vi att den
amerikanska konjunkturen ändå är på rätt spår, vilket
kommer möjliggöra fortsatta åtstramningar från den
amerikanska centralbanken om än i ett lugnt tempo.
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Jul 2017

 Världsindex

Den svenska kronan befinner sig på fortsatt svaga nivåer
mot euron. Detta trots att den svenska inflationen ut
vecklats starkare än väntat under senvåren. Vid det
penningpolitiska mötet i början av juli lämnade Riksban
ken som väntat räntan oförändrad. Däremot reviderade
Riksbanken sin prognos för reporäntan genom att inte
längre signalera en högre sannolikhet för en räntesänkning.
Riksbankens långsiktiga utmaningar med inflationen
kvarstår dock till följd av de relativt låga löneavtalen
och Riksbanken har därmed inte bråttom med att
svänga om i penningpolitiken.
På sikt tror vi dock att kronan gradvis kommer att
stärkas mot euron. Detta grundar sig dels på en fort
satt stark ekonomisk utveckling i Sverige i kombination
med att Riksbanken inte kommer göra penningpolitiken
mer expansiv, medan ECB sannolikt kommer att fort
sätta med stödköpen även under 2018, om än i minskad
omfattning. ECB kommer dessutom att lämna styrrän
tan oförändrad under en något längre tid än Riksban
ken. Den amerikanska dollarn har försvagats med cirka
5 procent mot den svenska kronan sedan årsskiftet.
Svagheten i den amerikanska dollarn under året beror
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Amerikanska långräntor har under de senas
te månaderna fortsatt pressats nedåt i takt med
att makroekonomisk statistik kommit ut något sva
gare än väntat. Det är framför allt en svagare infla
tionsutveckling de senaste månaderna som ökat
marknadens tvivel kring ett stigande inflations
tryck och så även förväntningarna på den ameri
kanska centralbankens planer på fortsatta åt
stramningar.
Vår bedömning är dock att den amerikanska
konjunkturen ser fortsatt god ut och är tillräckligt
stark för att den amerikanska centralbanken kan
gå fram med fortsatta höjningar. Arbetsmarknaden
fortsätter att stärkas samtidigt som resursläget
börjar bli mer ansträngt. Detta kommer så små
ningom spilla över i ett stigande kostnadstryck i
ekonomin. Vi ser därmed att marknaden under
skattar antalet räntehöjningar som Fed kommer att
gå fram med. Däremot kan det vara värt att poäng
tera att om den svaga inflationsutvecklingen håller
i sig kommer sannolikt Fed att bli mer återhållsam
ma. Samtidigt har finansiella förhållandena förbätt
rats trots de senaste räntehöjningarna, vilket ock
så underlättar processen att gå fram med
ytterligare åtstramningar. Senare under året ser vi
också att den amerikanska centralbanken börjar
avveckla sina obligationsinnehav försiktigt vilket
också bör sätta en viss press uppåt på räntor.
Givet vår syn på en fortsatt förbättrad konjunk
tur i kombination med vår vy om penningpolitiken
kommer vi att se långsamt stigande långräntor
globalt där amerikanska räntor leder uppgången.
Vid slutet av juni steg dock internationella
långräntor i samband med att flera centralbanker
signalerat en något stramare hållning. Svenska tio
årsräntan har stigit med 19 punkter under juni och
noterades vid slutet av månaden kring 0,65 pro
cent.
Utifrån ett värderingsperspektiv är svenska
långräntor fortsatt dyra och detta pekar tydligt
mot högre räntor.
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 2 år

bland annat på svagare makroekonomisk statistik än
väntat och minskade förhoppningar om en mer expan
siv finanspolitik. Sammantaget har det bidragit till att
marknaden tvivlar kring den amerikanska centralban
kens planer på kommande räntehöjningar.
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Bostad

Skärpta krav på bolåntagare tillsammans med re
dan införda regler sätter press på bostadsköpare
framförallt förstagångsköpare. Det gäller att man
själv tänker igenom sin situation och planerar sitt
kommande bostadsköp för att inte dra på sig för
höga utgifter som kan bli svåra att hantera i framti
den om räntorna stiger.
I maj kom Finansinspektionen med ett förslag
om skärpt amorteringskrav som de vill införa 1 ja
nuari 2018. Det nya kravet innebär att de som utö
kar sitt bolån eller tar nya bolån som är större än
450 procent av årsinkomsten före skatt, ska amor
tera ytterligare 1 procent av lånet per år, utöver de
krav som redan är införda. Det betyder att du mås
te amortera även om belåningsgraden är under 50
procent av värdet på bostaden om bolånet översti
ger 450 procent av inkomsten. Om det blir verklig
het av förslaget vet vi senare i höst.
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Spar- och
placeringsförslag

Utveckling Aktiva placerings
förslag 2017-08-11 (%)
		
1 mån Hittills
		
i år
Aktiv Defensiv
0,2
0,9
Aktiv Stabil
–0,5
0,5
Aktiv Balans
–1,3
1,6
Aktiv Tillväxt
–2,9
1,4
Aktiv Potential
–3,7
2,4

Aktiva placeringsförslag fonder
Aktiv Defensiv
(Mycket låg risk)

Aktiv Stabil
(Låg risk)

Länsförsäkringar Kort
Ränta Företag 30 %
 Länsförsäkringar Global
Strategisk ränta 20 %
 PIMCO Global Invest
ment 10 %
 Länsförsäkringar Företags
obligation Norden 20 %
 Länsförsäkringar Multi
strategi 20 %

Aktiv Balans
(Medelrisk)

 Länsförsäkringar Kort
Ränta Företag 20 %
 Länsförsäkringar Multi
strategi 20 %
 Länsförsäkringar Global
Strategisk ränta 20 %
 Länsförsäkringar Företags
obligation Norden 20 %
 Länsförsäkringar Global
Hållbar 20 %

 Länsförsäkringar Multi
strategi 30 %
 Länsförsäkringar Företags
obligation Norden 30 %
 Länsförsäkringar Global
Hållbar 20 %
 JPM Emerging Market
Small Cap 10 %
 Länsförsäkringar Sverige
Aktiv 10 %

 Länsförsäkringar Multi
strategi 30 %
 Länsförsäkringar Global
Hållbar 20 %
 JPM Emerging Market
Small Cap 10 %
 Länsförsäkringar Global
Aktiv 20 %
 Länsförsäkringar Sverige
Aktiv 20 %

Aktiv Potential
(Mycket hög risk)

 Länsförsäkringar Multi
strategi 5 %
 Länsförsäkringar Global
Hållbar 30 %
 JPM Emerging Market
Small Cap 15 %
 Länsförsäkringar Global
Aktiv 25 %
 Länsförsäkringar Sverige
Aktiv 25 %

Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du
sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet.

Risknivåer
Lägre risk
1

Aktiv Tillväxt
(Hög risk)

Högre risk
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Vilken fond ska jag välja?
Är du den bekväma fondspararen så behöver du inte vara aktiv själv. Vad du behöver göra är att fundera ut hur din tidshorisont ska se ut
och vilken risknivå du vill ha. När du gjort detta så kan du ta hjälp av matrisen nedan, så har du svaret på frågan om just ditt fondval.
Sparhorisont

Risk
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Kontosparande

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Defensiv

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans

Medel

Kontosparande

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Tillväxt

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Tillväxt

Länsförsäkringar
Bekväm Fond Potential

Hög
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Spar- och
placeringsförslag

Utveckling Bekväma Fonder
2017-08-11 (%)
		
1 mån Hittills
		
i år
Bekväm Fond Defensiv 0,2
0,8
Bekväm Fond Stabil
–0,3
1,3
Bekväm Fond Balans
–0,7
2,6
Bekväm Fond Tillväxt
–1,1
3,6
Bekväm Fond Potential –1,5
4,4

Bekväma fonder
Bekväm Fond Defensiv
(Mycket låg risk)

Bekväm Fond Stabil
(Låg risk)

Bekväm Fond Balans
(Medelrisk)

 Korta räntefonder 30 %

 Korta räntefonder 20 %

 Korta räntefonder 15 %

Företagsobligationer 30 %
 Absolutavkastande
fonder 40 %

Företagsobligationer 20 %
 Absolutavkastande
fonder 40 %
Globala aktiefonder 16 %
Svenska aktiefonder 4 %

Företagsobligationer 15 %
 Absolutavkastande
fonder 30 %
Globala aktiefonder 32 %
Svenska aktiefonder 8 %

Bekväm Fond Tillväxt
(Hög risk)

 Absolutavkastande
fonder 30 %
Globala aktiefonder 56 %
Svenska aktiefonder 14 %

Bekväm Fond Potential
(Mycket hög risk)

Globala aktiefonder 80 %
Svenska aktiefonder 20 %
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Länsförsäkringars fondutbud 2017-07-31
Länsförsäkringars fonder

Externa fonder
Morning
Avkastning, %
stars Andelrating
kurs 1 månad
I år

Fondnamn
Länsförsäkringar Asienfond

***

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans

Morningstars
rating

Avkastning, %
Andelkurs 1 månad
I år

3 år

3 år

5 år

Fondnamn

137,78

-0,7

14,5

39,2

73,0

Alfred Berg Ryssland

****

404,76

-2,6

-14,0

17,3

5 år
12,4

98,93

-1,0

3,4

-

-

BlackRock Emerging Europe

****

932,36

-0,1

1,5

15,9

23,0
70,8

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv

97,44

0,0

0,9

-

-

BlackRock European

***

1070,19

-3,2

5,4

17,7

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential

105,24

-2,3

5,7

-

-

BlackRock Latin America

***

530,00

3,0

5,6

-3,5

1,8

98,50

-0,7

1,6

-

-

BlackRock World Gold

****

64,34

0,6

-12,1

-2,4

14,4

BlackRock World Mining

-24,6

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt
Länsförsäkringar Europa Aktiv
Länsförsäkringar Europa Indexnära

102,58

-1,8

4,6

-

-

244,80

-5,7

-8,7

7,8

****

436,11

-4,1

5,7

26,5

83,6

BlueBay Emerging Market Select Bond

1182,65

1,1

7,7

-6,6

-4,7

***

181,39

-3,8

6,6

23,6

82,5

BlueBay Investment Grade Bond

1584,71

0,4

1,9

3,2

19,8

BNP Paribas Equity World Aqua

****

1677,34

-2,5

5,5

51,4

-

*****

2512,72

-5,1

7,8

40,6

117,9

Länsförsäkringar Fastighetsfond
Länsförsäkringar Företagsobligation Norden
Länsförsäkringar Global Aktiv
Länsförsäkringar Global Hållbar
Länsförsäkringar Global Indexnära

3440,74

0,6

9,3

70,0

173,4

***

107,72

0,4

2,7

4,3

-

****

399,18

-3,6

4,4

38,4

102,7

***

38,19

-3,2

1,0

28,0

77,5

****

175,88

-3,4

1,4

40,6

-

73,36

0,2

1,7

0,4

4,6

East Capital Rysslandsfonden

***

100,48

-3,8

2,0

43,7

93,7

**

101,99

0,0

0,2

0,5

-

104,57

0,0

-0,1

-0,2

2,3

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta
Länsförsäkringar Japan Indexnära
Länsförsäkringar Kort Ränta Företag
Länsförsäkringar Kort Räntefond
Länsförsäkringar Lång Räntefond

***

Länsförsäkringar Multistrategi

161,17

-0,3

0,1

5,1

10,4

100,49

-0,9

-1,6

-

-

Carnegie Sverigefond
Deutsche Invest Global Infrastructure

**

***

1327,92

-4,2

-0,1

22,5

72,1

*****

2738,71

-3,0

8,0

42,3

125,9

***

1085,68

1,9

7,3

22,1

126,4

**

1078,02

-0,7

-12,0

4,5

-5,3

East Capital Östeuropafonden

***

37,24

-0,3

1,7

13,3

17,6

Enter Return A

***

1122,11

0,1

0,7

1,3

5,8

****

82,76

-5,3

-7,4

44,8

126,3

Fidelity Asian Special Situations

*****

393,28

-1,9

15,2

51,7

97,6

Fidelity China Focus Fund

*****

537,95

-0,8

13,1

65,7

115,2

Didner & Gerge Aktiefond
DNB Renewable Energy

Fidelity America Fund

Länsförsäkringar Pension 2010 2

****

186,07

-1,2

3,5

21,7

48,6

Fidelity EMEA Fund

****

118,79

0,2

3,9

16,1

39,1

Länsförsäkringar Pension 2015 2

****

188,69

-1,2

3,5

21,4

52,7

Fidelity European Dynamic Growth

****

490,68

-5,3

9,0

44,7

103,4

Länsförsäkringar Pension 2020 2

****

205,20

-1,7

4,1

27,5

72,2

Fidelity Global Focus Fund

****

510,12

-3,6

3,2

41,5

93,9

Länsförsäkringar Pension 2025 2

*****

227,19

-2,5

4,7

33,5

88,7

Fidelity India Focus Fund

***

376,65

-0,1

15,6

54,5

119,7

Länsförsäkringar Pension 2030 2

*****

226,38

-2,9

5,1

35,0

90,5

GAM Star China Equity

***

223,18

-0,5

20,9

36,7

116,5

Länsförsäkringar Pension 2035 2

****

119,55

-3,1

5,3

35,2

90,8

Handelsbanken Nordiska Småbolag

****

937,46

-1,1

8,5

63,4

179,0

Länsförsäkringar Pension 2040 2

****

119,43

-3,2

5,4

35,4

91,2

Handelsbanken Svenska Småbolag

****

1506,36

-3,3

8,3

68,0

188,6

Länsförsäkringar Pension 2045 2

****

141,59

-3,3

5,4

34,8

90,4

JPM Africa Equity

***

82,84

0,7

5,3

-9,3

17,6

120,87

-3,3

5,2

-

-

JPM Emerging Market Small Cap

****

119,92

-3,0

8,5

43,2

90,4

Länsförsäkringar Pension 2055 2

119,78

-3,3

5,0

-

-

JPM Europe Small Cap

***

274,41

-1,7

13,6

56,0

168,5

Länsförsäkringar Pension 2060 2

118,42

-3,3

4,7

-

-

JPM Global Healthcare

****

2384,92

-5,1

4,6

33,9

144,5

***

730,76

-3,1

7,7

59,2

165,7

Lannebo Mixfond

****

22,64

-0,9

5,0

32,2

63,3

****

1448,44

-3,8

8,5

48,0

99,1

Lannebo Småbolag

*****

88,15

-3,7

7,9

64,4

181,5

Länsförsäkringar Sverige Indexnära

**

287,55

-4,2

7,9

30,1

86,6

Lannebo Sverige

115,8

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv

**

317,97

0,6

13,1

22,8

43,8

Lynx Dynamic 1

128,78

0,2

11,9

22,9

-

Länsförsäkringar Pension 2050 2

Länsförsäkringar Småbolag Sverige
Länsförsäkringar Sverige Aktiv

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära
Länsförsäkringar Trygghetsfond

Macquarie Asia New Stars

****
***

34,24

-4,5

6,4

39,8

102,79

-4,2

-13,4

-5,7

-4,6

206,22

-2,1

9,7

28,7

106,8

**

349,78

-2,2

3,1

15,5

43,1

Neuberger Berman High Yield Bond

134,70

0,9

3,3

5,2

24,4

Länsförsäkringar USA Aktiv

****

308,61

-3,1

-0,7

49,1

118,0

Norron Target R

132,51

0,4

1,2

5,5

30,5

Länsförsäkringar USA Indexnära

****

288,47

-3,5

-0,7

55,0

125,7

Parvest Global Environment

1776,04

-3,7

4,2

38,1

106,1

11,56

0,2

3,3

9,6

-

178,10

1,8

-0,1

12,1

27,3

****

PIMCO Global Investment Grade
SEB Asset Selection
SEB Hållbarhetsfond Global

***

15,24

-3,9

-0,6

30,6

92,1

SEB Nordenfond

***

27,74

-2,1

9,1

39,6

115,2

Skagen Kon-Tiki

***

839,33

-1,5

9,0

13,8

44,2

124,18

0,2

0,5

-0,2

12,1

119,54

-0,1

-0,4

7,9

7,4

Standard Life GARS
Öhman Realräntefond A

***

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
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

LF 08734 utg 66 Sitrus 207198 2017-08

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.

