
USA återigen i marschfart
Data som kom in under juli fortsatte att indi-
kera en stark amerikansk konjunktur. Den 
amerikanska arbetslösheten sjönk igen i juni. 
Ledande indikatorer för sysselsättningen 
tyder även på att den stigande trenden fort-
sätter. Inköpschefsindex steg i juli och tyder 
fortfarande på en stigande ekonomisk aktivitet. 
Bostadsmarknaden fortsätter att förbättras 
och ett ökat byggande kommer sannolikt att 
bidra väsentligt till en bättre investeringstill-
växt framöver. Inflationssiffrorna för juni var 
något starkare än väntat och på FED-mötet i 
juli signalerades att tidpunkten för en första 
höjning är fortsatt osäker och helt beroende 
av vilka data som kommer i närtid. Vidare 
indikerade FED att arbetsmarknaden behöver 
förbättras ytterligare något innan en första 
höjning blir aktuell. Lönetillväxten för andra 
kvartalet var dock betydligt svagare än väntat. 
Även om september fortfarande utgör vårt 
huvudscenario för en första höjning så har 
sannolikheten ökat för antingen en senare-
lagd första höjning och/eller en långsammare 
höjningstakt efter september.
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 8,57 +28öre 
Hittills i år +74 öre

EUR/SEK 9,47 +22öre 
Hittills i år –1 öre

100 JPY/SEK 6,92 0 öre 
Hittills i år +64 öre

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

GBP/SEK 13,48 +44 öre 
Hittills i år +131 öre

Stockholm +4,9% 
OMXS, Hittills i år +11,8%

London +2,7% 
FTSE, Hittills i år +2,0% 

New York +0,4% 
Dow Jones, Hittills i år –0,7%

Nasdaq +2,8% 
Nasdaq, Hittills i år +8,3%

Tokyo +1,8 
Topix, Hittills i år +17,9%

Svensk lång 0,72% 
10-årig statsobligation 
Under månaden -25 punkter 
Hittills i år –20 punkter

Svensk kort –0,47% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –8 punkter  
Hittills i år –55 punkter

UTVECKLING JULI

Goda chanser för ett  
tredje räddningspaket
Grekland har nu röstat igenom merparten av 
de krav som ställdes av Trojkan inför en ny 
förhandling. Det finns därmed goda utsikter 
för ett tredje räddningspaket. ECB har därmed 
kunnat återuppta utökningen av likviditets-
stödet och bankerna har därför återigen kunna 
öppnat. Det finns dock tecken på att IMF inte 
kommer att delta i ett nytt program om inte 
Grekland får en skuldnedskrivning, vilket 
ökar pressen på EU-kommissionen och ECB. 
Osäkerheten om Greklands ekonomi kommer 
att fortsätta under överskådlig framtid även 
om ett nytt program undertecknas inom kort. 
Vi tror på ett tredje program oavsett om IMF 
deltar eller inte, men också att det kommer 
göras betydande ansträngningar från europe-
iskt håll för att få med IMF. I Grekland kan 
dessutom mycket fortfarande ske. Det är osä-
kert om premiärminister Tsipras kommer att 
utlysa nyval eller faktiskt börja med att imple-
mentera de reformer som parlamentet röstat 
igenom.

I eurozonen som helhet verkar inte den 

Konjunktur och marknad: 

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina

grekiska oron haft några större spridnings-
effekter på realekonomin. Utöver en viss svag-
het i konsumentförtroende pekar de flesta 
indikatorer på en fortsatt återhämtning. Vi 
ser det både som ett tecken på fortsatt förtro-
ende för ECB samt att eurozonen nu är något 
mer robust i sin tillväxt. I Spanien växte BNP 
med 3 procent i årstakt under det andra kvar-
talet, och vi räknar med att eurozonen som 
helhet fortsätter i ungefär samma takt som 
tidigare.

Fortsatt inbromsning
Den kinesiska ekonomin väntas växa i en allt 
långsammare takt framöver. Hittills i år har 
dock svagheten hos ledande indikatorer som 
detaljhandel, industri och elproduktion inte 
återspeglats i en lägre BNP-tillväxt. Trots 
väldigt svaga utfall på dessa indikatorer har 
tillväxten landat prick på målet om 7 procent. 
Den kinesiska börsen har fallit kraftigt under 
juli och flera åtgärder har satts in för att dämpa 
fallet, bland annat ska staten stödköpa aktier 
och dessutom har vissa handelsrestriktioner 
införts. Effekten av börsfallet på den kine-
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Privat Ränta
Sparkonto 0,00
Privatkonto 0,00
Aktielikvidkonto 0,10
Fasträntekonto 3 mån 0,45
Fasträntekonto 6 mån 0,70
Fasträntekonto 1 år 0,50
Fasträntekonto 2 år 0,65
Fasträntekonto 5 år 1,00
Företag Ränta
Placeringskonto Företag 0,00
Rörelsekonto Lantbruk 0,00
Placeringskonto Lantbruk 0,00
Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

1,00

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 2015-08-10 (%)

Våra boräntor 2015-08-10 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2015-07-31

Nordamerika
15,1% (13,2)

Japan
6,0% (1,5)

Sverige
16,5% (15,3)

Global
1,0% (1,6)

Europa
23,8% (15,0)

Räntebärande
38,6% (46,0)

Asien
0,8% (6,4)

Övriga Marknader
–1,8% (0,9)

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  

siska realekonomin är osäker. Vår bedömning 
är i dagsläget att det inte kommer påverka till-
växten i alltför stor omfattning. Detta främst 
då kinesiska myndigheter har goda möjlighe-
ter att styra tillväxten på kort sikt. Den kine-
siska centralbanken sänkte under månaden 
såväl styrränta som kassakravet för banker-
nas utlåning. Det bekräftar vår vy att Kinas 
ekonomi fortsätter bromsa in. Även om pen-
ningpolitiken har en omedelbar positiv sig-
naleffekt kommer det dröja innan nuvarande 
åtgärder får full effekt på ekonomin. Inköps-
chefsindex för juli var svagare än väntat och 
indikerar fortsatt en sjunkande aktivitet 
framöver. Vi tror att tillväxten kommer 
sjunka ytterligare något under året men att 

årstillväxten ändå hamnar nära det offentliga 
målet även för helåret.

Svensk ekonomi mot maxfart,  
men inflationen fortsatt låg
Svensk konjunktur ser fortsatt god ut men 
osäkerheten kring den svenska inflationen 
består och riskerna i omvärlden har ökat. 
Inflationssiffrorna för juli var en liten besvi-
kelse för Riksbanken som hade en något 
högre inflationsprognos. Inflationsförvänt-
ningarna på ett och två års sikt steg något 
under juni men sjönk på fem års sikt. Svensk 
BNP för andra kvartalet kom in starkare än 
väntat och särskilt positivt var den starka 
exporten. Alla komponenter, utom investe-

ringar, bidrog positivt och tillväxten är där-
med sannolikt något mer robust än väntat. 
Riksbanken sänkte som väntat styrräntan i 
juli och annonserade även att man fortsätter 
med stödköp av statsobligationer året ut. Vi 
tror att Riksbanken nu kommer att avvakta 
med ytterligare sänkningar, givet att den 
svenska kronan inte återigen börjar stärkas. 
Inför 2016 när obligationsköpen löper ut 
kommer det dock vara särskilt känsligt efter-
som ECB då återigen kommer att utöka sti-
mulansen relativt Riksbanken. Om kronan 
skulle börja stärkas under hösten och infla-
tionsförväntningarna återigen viker kan det 
bli fråga om ytterligare åtgärder.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna sjönk tillbaka i juli efter 
uppgången under juni månad. Räntan på den 10-åri-
ga statsobligationen sjönk från 0,99 procent till 0,72 
procent under juli månad. Riksbankens räntesänk-
ning, sjunkande oljepriser och nedgång i långa räntor 
i Europa bidrog till fallande långräntor i Sverige un-
der månaden. Vi tror att stödköpen av statsobligatio-
ner från Riksbanken och den europeiska centralban-
ken kommer att hålla tillbaka nivåerna på långrän-
torna i det korta perspektivet. En fortsatt konjunk-
turåterhämtning i världsekonomin och en påbörjad 
normalisering av penningpolitiken i USA talar för 
gradvis stigande långräntor på längre sikt. De sti-
gande räntorna har dämpat avkastningen i långa 
räntefonder de senaste månaderna. Detta beror på att 
kursen på en lång ränteplacering justeras nedåt då en 
investerare idag får upp till en halv procent högre 
avkastning per år under resten av ränteplaceringarnas 
löptid jämför med nivåerna för en månad sedan. Då 
den fortsatt låga löpande avkastningen i långa ränte-
placeringar inte ger något skydd för stigande räntor, 
bör man som placeringsstrategi välja räntefonder 
med flexibel löptidsstrategi framför långa räntefon-
der. En aktiv förvaltning av löptidsstrategier och mel-
lan regioner i kombination en hög andel krediter är 
lämpliga sätt att öka avkastningen i obligationsport-
följer under kommande månader enligt vår bedöm-
ning.

Den svenska kronan försvagades mot de storahandels-
valutorna efter Riksbankens räntebesked i början av 
juli. Kronan försvagades från 8,29 till 8,62 mot den 
amerikanska dollarn och från 9,23 till 9,40 mot euron. 
På kort sikt ser vi att den amerikanska dollarn stabili-
seras mot kronan, men att skillnaderna  i räntenivåer 
och den underliggande styrkan i den amerikanska 
ekonomin talar för att dollarn kommer att stärkas på 
sikt. Vad gäller kronan gentemot euron, ser vi att skill-
nader i räntenivåer mot eurozonen till följd av 
Riksbankens räntepolitik talar för en svagare krona mot 
euron på kort sikt. På längre sikt bör dock fundamen-
tala faktorer som starkare tillväxt och stabila statsfi-
nanser i Sverige relativt euroländerna tala för att kro-
nan 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 valutamarknaderna de närmaste 
månaderna.

Aktier, räntor, valuta och bostad

Svenska korta räntorAktier Svenska långa räntor
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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

Med Riks bankens besked om sänkt reporänta med 
0,10 procent enheter den 2 juli, kan bolåntagarna räk-
na med fortsatt låga bolåneräntor. Riksbanken räknar 
med att ligga på - 0,35 procent under drygt ett år och 
är även öppna för ytterligare sänkning om det krävs. 
Samtidigt är de tydliga med att ansvaret för att hushål-
lens skuldsättning nu ligger hos regering och andra 
myndigheter. 

I detta läge med extremt låg ränta är det viktigt att 
hushållen räknar på vad kommande räntehöjningar 
innebär för den egna hushållsekonomin, även om det 
dröjer innan räntan vänder upp. Det är också bra till-
fälle att amortera extra nu när räntekostnaderna är låga 
och spara till extra buffert. För hushåll som söker 
större trygghet är det lämpligt att binda en del av lånet 
för att veta hur höga räntekostnaderna blir. För många 
bolåntagare är en uppdelning i tre delar med tremåna-
ders, tre år och fem års bindningstid en lämplig balans.

De korta marknadsräntorna sjönk efter Riksbankens 
räntesänkning i början av juli och beskedet att stöd-
köpen av statsobligationer skulle utökas med 45 
miljarder kronor.  Räntan på den 2-åriga statsobliga-
tionen sjönk från minus 0,27 procent till minus 
0,41 procent under juli månad. Riksbanken för nu 
en mycket expansiv penningpolitik för att säkerställa 
att inflationsmålet uppnås. Inflationen sjönk tillbaka 
till minus 0,4 procent i årstakt under juni månad till 
följd av bland annat låga klädpriser. Riksbankens 
låga styrränta i kombination med pågående stödköp 
av statsobligationer bidrar till att hålla de korta 
marknadsräntorna låga de närmaste månaderna en-
ligt vår bedömning. För korta ränteplaceringar inne-
bär detta att avkastningen blir mycket låg det när-
maste året, för placeringar i statspapper till och med 
negativ. Placeringar i portföljer med korta bostads-
obligationer och företagskrediter ger en något högre 
avkastning än statspapper även om räntenivåerna är 
låga i en historisk jämförelse. Det är först när 
Riksbanken börjar höja räntan igen som man kan 
förvänta sig att få en högre avkastning på korta 
ränte placeringar. Vi tror att Riksbanken kommer att 
börja höja räntan under det andra halvåret 2016.

Utvecklingen på världens börser har fortsatt att vara avvaktande. 
Marknaden har svängt en hel del under sommaren men kurserna har ändå 
lyft något den senaste månaden. Undantaget är flera tillväxtmarknader 
såsom Kina, Ryssland och Brasilien där utvecklingen har pekat nedåt. 
Flera av valutorna i tillväxtmarknaderna har också tappat i värde vilket 
försämrat avkastningen för fondplaceringar mätt i svenska kronor. Trots att 
den mest akuta skuldkrisen i Grekland löstes under sommaren finns det 
fortfarande andra orosmoln som manar till viss försiktighet. Tillväxten i 
Kina mattas fortfarande av trots fortsatta stimulanser, vilket påverkar andra 
asiatiska länder och vissa exportföretag negativt här på hemmaplan. Den 
svaga makroekonomiska utvecklingen i flera andra tillväxtländer, däribland 
Ryssland och Brasilien, lägger också sordin på stämningen. Fallande priser 
på olja och metaller har tillsammans med politiska faktorer kraftigt dämpat 
efterfrågan i dessa länder. Ett annat stort frågetecken som kvarstår är när 
USA kommer att starta sin omläggning av penningpolitiken och vilka 
börseffekter detta kan få. Bland positiva faktorer kvarstår en förväntad 
försiktig förbättring av konjunkturläget både i USA, Europa och i Japan. 
När det gäller börsfallet i Kina så är aktieägandet fortfarande klart begrän-
sat bland kineser i allmänhet, vilket gör att eventuella negativa effekter på 
konsumtionen inte behöver bli särskilt omfattande. På den politiska arenan 
är det positivt att relationerna mellan Iran och USA håller på att mjukas 
upp. Ett upphörande av sanktionerna mot Iran skulle göra att Iran kan 
exportera mer olja vilket ytterligare sänkt oljepriset. Trots vissa ljuspunkter 
ser vi sammanfattningsvis inte något utrymme för större börsuppgångar då 
flera osäkerhetsfaktorer kvarstår. Vi bedömer fortfarande marknaderna i 
Sverige och Europa som något mer attraktiva än den amerikanska. Vi drar 
även ned vår aktiebedömning när det gäller asiatiska aktier till en mer 
neutral syn. Inom Asien anser vi att Japan och vissa tillväxtmarknader som 
är relativt frikopplade från den kinesiska ekonomin är mest attraktiva.



Aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

Aktiv Defensiv 0,2 0,2
Aktiv Stabil 0,3 0,4
Aktiv Balans 0,1 4,9
Aktiv Tillväxt 0,6 8,9
Aktiv Potential 0,8 12,5

Utveckling placeringsförslag 2015-08-11 (%)

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 0,1 0,2
Bekväm Stabil 0,1 2,9
Bekväm Balans 0,7 5,1
Bekväm Tillväxt 0,8 9,2

Bekväm Potential 0,9 12,1

Utveckling placeringsförslag 2015-08-11 (%)
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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.
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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 *** 115,75 –2,6 9,4 42,8 37,5

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 96,95 1,6 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 98,48 0,2 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 97,11 3,8 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 97,83 0,9 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 97,49 3,1 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Pension 121,77 1,4 7,8 – –

Länsförsäkringar Europa Aktiv *** 414,25 6,0 15,7 75,0 70,5

Länsförsäkringar Europa Index **** 177,18 5,1 16,8 78,7 71,4

Länsförsäkringar Fastighetsfond 2527,88 6,6 12,8 100,6 147,3

Länsförsäkringar Flexibel 0-100 ** 135,31 4,1 10,1 31,5 –

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 104,66 0,3 1,7 – –

Länsförsäkringar Försiktig ** 136,28 2,8 6,9 25,2 36,0

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 319,33 –0,3 10,9 59,8 70,1

Länsförsäkringar Global Index 160,50 4,7 13,5 – –

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 72,55 0,0 –0,5 5,2 –2,5

Länsförsäkringar Japanfond *** 92,69 3,4 22,9 77,6 67,1

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 101,88 0,0 0,0 – –

Länsförsäkringar Kort Räntefond ** 104,85 0,0 0,0 2,6 6,1

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 158,15 0,9 0,6 8,4 17,4

Länsförsäkringar Offensiv *** 141,61 4,8 15,1 69,8 65,5

Länsförsäkringar Pension 2010 2 ***** 173,69 3,0 7,4 38,7 49,1

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 176,64 2,9 7,1 42,7 52,0

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 190,30 3,4 9,8 59,2 67,0

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 208,18 3,9 12,5 72,2 80,3

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 205,25 3,8 12,4 72,1 80,2

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 108,13 3,8 12,3 71,9 79,7

Länsförsäkringar Pension 2040 2 ***** 107,88 3,8 12,3 72,0 79,9

Länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 127,87 3,8 12,1 71,3 79,1

Länsförsäkringar Småbolag Sverige *** 561,74 5,4 17,1 103,6 106,9

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 36,05 3,2 12,3 66,6 70,6

Länsförsäkringar Sverige Aktiv *** 1203,90 3,3 14,6 64,4 76,1

Länsförsäkringar Sverige Index *** 262,71 3,5 13,0 69,5 79,8

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 270,93 –5,3 0,3 20,7 10,2

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 110,26 –4,0 4,4 – –

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 328,81 1,8 6,1 34,0 41,5

Länsförsäkringar USA Aktiv **** 278,82 4,9 11,8 96,8 137,5

Länsförsäkringar USA Index **** 252,04 5,5 12,2 96,8 139,9

Alfred Berg Ryssland **** 320,30 –0,1 29,0 –10,5 –17,3

BlackRock Dynamic Diversified Growth * 118,82 0,6 0,6 17,7 –

BlackRock Emerging Europe A **** 776,25 –1,2 7,2 2,6 –10,5

BlackRock European A **** 1144,33 5,5 19,4 84,0 78,8

BlackRock Latin America Fund A2 ** 469,59 –4,3 –6,0 –9,7 –24,4

BlackRock World Mining A2 USD ** 229,39 –12,8 –16,3 –37,1 –50,0

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1119,09 –1,3 –5,5 –9,9 7,2

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1539,10 1,0 –1,2 16,1 27,9

BNP Paribas Equity World Aqua 1389,64 3,0 11,4 – –

Catella Reavinstfond **** 412,57 4,7 11,8 74,2 81,6

Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1287,12 4,2 2,7 67,3 55,2

DNB Realräntefond **** 115,01 1,0 3,0 3,3 19,5

DNB Renewable Energy *** 937,25 –0,8 17,0 90,2 15,6

East Capital Rysslandsfonden *** 811,33 –2,5 22,3 –28,4 –37,3

East Capital Östeuropafonden *** 29,26 –0,2 10,2 –7,2 –24,4

Enter Pension 1204,15 3,3 8,4 – –

Enter Return *** 1120,02 0,1 0,1 5,7 14,5

Fidelity America Fund ***** 79,58 5,3 13,7 118,4 155,8

Fidelity Asian Special Situations ***** 320,81 –2,4 10,7 59,8 61,6

Fidelity China Focus Fund **** 479,02 –7,6 17,4 88,2 55,1

Fidelity EMEA Fund **** 116,11 0,0 7,6 35,7 37,1

Fidelity European Aggressive Fund ** 188,36 8,5 26,3 93,8 90,6

Fidelity Global Focus Fund **** 477,82 5,4 18,2 83,4 100,3

Fidelity Global Health Care Fund *** 252,69 7,0 24,1 143,7 180,0

Fidelity India Focus Fund *** 342,07 5,9 16,6 100,2 54,8

FIM BRIC+ *** 122,79 –6,2 7,1 33,6 3,5

GAM Star China Equity USD *** 206,31 –9,7 19,5 100,5 60,5

JPM Africa Equity A AccUSD **** 91,59 –3,4 –0,2 31,9 30,9

JPM US Small Cap Growth *** 196,89 4,3 18,6 103,5 144,0

Lannebo Mixfond *** 20,38 2,9 13,0 46,6 56,1

Lannebo Pension 127,60 3,3 13,9 – –

Lannebo Småbolag **** 67,82 6,4 18,8 116,1 129,1

Lannebo Sverige **** 30,02 2,7 16,7 87,8 92,1

Lynx Dynamic 1 132,56 3,3 –2,9 23,1 46,9

Macquarie Asia New Stars ***** 236,72 –0,7 24,9 138,1 –

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 124,91 –0,9 0,4 14,7 –

Parvest Global Environment EUR **** 1554,39 1,5 11,7 82,3 73,7

PIMCO Global Investment Grade 10,83 1,1 1,2 – –

SEB Asset Selection SEK Lux 178,92 1,5 3,9 26,9 30,2

SEB Etisk Globalfond **** 14,60 4,1 11,4 84,3 100,4

SEB Europa Småbolag ***** 63,22 10,3 34,7 141,4 154,4

SEB Nordenfond *** 24,61 4,2 19,1 91,1 78,8

SKAGEN Global SEK *** 1470,74 3,2 10,9 61,4 72,1

SKAGEN Kon-Tiki SEK **** 734,82 –1,8 1,4 25,4 22,6

Standard Life GARS 131,43 0,9 3,5 18,4 –

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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