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Sverige – Konjunkturen på maxfart, 
inflationen högre men delvis tillfälligt
Tillväxten i Sverige har sannolikt nu nått max-
fart. Många byggbolag anger brist på arbets-
kraft men lyckas ändå utöka produktionen. 
Farhågan att den svenska byggboomen ska 
avta på grund av denna brist har hittills varit 
obefogad. På sikt tror vi dock att privatkon-
sumtionen och investeringar inom tillverkning 
kommer vara viktigare för tillväxten. Inför 
höstbudgeten presenterade regeringen i au-
gusti sin syn på det ekonomiska läget. Reger-
ingen ser läget som betydligt starkare än 
många andra och väntas därför presentera 
fler satsningar än tidigare väntat. Reformut-
rymmet, som Konjunkturinstitutet i augusti 
bedömde uppgå till 12 miljarder, bedöms av 
regeringen nu uppgå till 40 miljarder. Förut-
om att detta ökar sannolikheten för fler sats-
ningar så minskar det behovet av ytterligare 
skattehöjningar för att finansiera regeringens 
reformer. Bara ca hälften av satsningarna är i 
dagsläget kända.

Svensk arbetsmarknad är fortsatt mycket 
stark och såväl sysselsättningen som arbets-
kraften utvecklas i en mycket god takt. Infla-
tionen har utvecklats starkare än vad både 
Riksbanken och andra bedömare räknat med. 
Även inflationsförväntningarna fortsätter att 
stiga. Det är dock tillfälliga faktorer, bland annat 
en metodförändring i beräkningen av pake-
tresor som orsakade den kraftiga uppgången 
under juli månad. När dessa effekter faller ur 
kommer inflationen sannolikt falla tillbaka nå-
got. Vi tror att Riksbanken avvaktar med pen-
ningpolitiska åtgärder vid mötet i september. 
Vid riksbanksmötet i början av september 
lämnade Riksbanken  reporäntan oförändrad 
på minus 0,5 procent. Man lämnade också 
räntebanan oförändrad, det vill säga progno-
sen för räntan. Dessutom meddelades att de 
byter målvariabel från KPI till KPIF, KPI med 
oförändrad ränta, och inför ett variationsband. 
Vår bedömning är att Riksbanken under hös-
ten reviderar upp prognosen för räntan något 
och att en första höjning sker i april 2018.

Konjunktur och marknad

USA – arbetsmarknaden glödhet, förutom på 
lönesidan
Den amerikanska konjunkturen ser stabil ut. 
Förtroendebarometrar tyder på fortsatt god 
tillväxt, särskilt inom tillverkningsindustrin, 
och arbetsmarknaden fortsätter att stärkas. 
Den tidigare osäkerheten kring finanspolitiken 
verkar alltmer ersättas av en status quo-situa-
tion där få förslag får stöd i kongressen. Vi 
ser därmed inte att finanspolitiken kommer 
att utgöra någon viktig drivkraft för tillväxten 
kommande tid.  Inflationen har återigen över-
raskat på nedsidan, även denna gång var det 
enskilda komponenter och inte en bred ut-
veckling som låg bakom den svaga siffran. 
Men oavsett orsak så har tror vi att det ökat 
risken för att inflationsförväntningarna sjun-
ker. Sysselsättningen har dock överraskat på 
uppsidan och arbetslösheten sjunker snabbt. 
Löneutvecklingen är dock fortsatt svag trots 
en glödhet arbetsmarknad. Om centralbanken 
Federal Reserve (Fed) ser större risker för 
sjunkande inflationsförväntningar skulle det 
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Utveckling augusti

Räntor Valutor Aktier

Svensk lång 0,80 % 
10-årig statsobligation
Under månaden +12 punkter
Hittills i år +26 punkter

Svensk kort –0,70 % 
90 dgr statsskuldväxel
Under månaden +5 punkter
Hittills i år 0 punkter

USD/SEK 7,96 –16 öre
Hittills i år –113 öre
EUR/SEK 9,46 –7 öre
Hittills i år –13 öre
100 JPY/SEK 7,23 –9 öre
Hittills i år –56 öre
EUR/USD 1,18 +1 öre
Hittills i år +13 öre
GBP/SEK 10,29 –40 öre
Hittills i år –89 öre

Stockholm –1,2 %
OMXS, Hittills i år +3,8 %

London +0,8 %
FTSE, Hittills i år +4,0 %

New York +0,5 %
Dow Jones, 
Hittills i år +11,1 %

Nasdaq +0,8 %
Nastaq, Hittills i år +19,4 %

Tokyo –0,2 %
Topix, Hittills i år +6,5 % 
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kunna innebära en långsammare höjningstakt 
av styrräntan.  I dagsläget tror vi dock att 
man fortsätter ta intryck av den starka arbets-
marknaden och behåller nuvarande plan med 
ytterligare en höjning i år samt tre höjningar 
2018. I september tror vi att Fed anger ett 
startdatum för den planerade minskningen 
av sin balansräkning. Vi tror att nästa ränte-
höjning kommer först i december.

Eurozonen – utrikeshandeln börjar bidra, 
men euron kan bli ett hot
I eurozonen ser det förbättrade konjunktur-
läget ut att bestå. Förtroendebarometrar 
fortsätter att visa på stigande optimism. Ar-
betsmarknaden förbättras i takt med en star-
kare efterfråga. Inflationen är dock fortfa-
rande svag och löneutvecklingen tyder på att 
det kommer att dröja innan kostnadstrycket 
stiger mer påtagligt. Det finns sannolikt bety-
dande lediga resurser som hindrar lönerna 
från att stiga i takt med en stärkt konjunktur. 
Euron har stärkts i takt med de förbättrade 
konjunkturutsikterna. Under en längre tid har 
utrikeshandeln utvecklats svagt men borde 
kunna förbättras i takt med en starkare glo-
bal konjunktur. En fortsatt förstärkning av 
euron skulle dock kunna sätta käppar i hjulen. 
Vi tror fortfarande att ECB kommer att fort-
sätta med stödköpen under hela nästa år, 
även om de gradvis drar ned på månadsbe-
loppen de köper för. Vi tror en första höjning 
av styrräntan kommer ske först under som-
maren 2019.

BRIC – Kina överraskar på uppsidan, 
frågetecken men potential i Indien
Den kinesiska konjunkturen har stärkts något 
under månaden. Både inhemsk och extern ef-
terfråga har utvecklats bra under året. Hus-
hållens och företagens framtidsutsikter 
stärktes i augusti. Den kinesiska centralban-
ken har avstått från att strama åt penningpo-

litiken, och med en fortsatt stabil konjunktur 
utan en stigande inflation verkar behovet 
framöver begränsat. Vi tror att den kinesiska 
tillväxten kommer att stärkas marginellt 
framöver och därmed bidra till en något star-
kare global konjunktur. Årets inbromsning av 
tillväxten i Indien är något kraftigare än vän-
tat men vi tror på en vändning framöver. Ef-
fekterna av förra årets oväntade sedelreform 
på privatkonsumtionen bör nu klingat av. Och 
inom tillverkningsindustrin ser vi ökande en 
optimism. Utvecklingen i Ryssland och Brasi-
lien präglas av en gradvis återhämtning men 
vi ser inte tillväxttakter i linje med tidigare 
goda år.

Japan – fortsatt förbättring av konjunkturen, 
men mycket svag lönetillväxt
Den japanska tillväxten har varit god det se-
naste året men vi ser inte riktigt drivkraften 
bakom en fortsatt förbättrad konjunktur. 
Både hushåll och företag har förvisso blivit 
något mer positiva under månaden. Industri-
produktionen har också utvecklats starkt den 
senaste tiden medan tjänsteproduktionen 
inte riktigt hängt med. Inflationen är dock 
fortsatt svag och valutan har återigen 
stärkts. Vi ser fortfarande inte heller några 
tecken på ett trendbrott uppåt i löneutveck-
lingen. Inflationsutvecklingen ser inte ut att 
vara i linje med inflationsmålet vare sig på 
kort eller på lång sikt och vi ser därför inga 
skäl till att ändra vår vy på centralbankens 
agerande. På sikt tror vi att det krävs ytterli-
gare penningpolitisk stimulans, men bedöm-
ningen är som tidigare att det sannolikt sker 
via en valutaförsvagning när övriga länder 
börjar höja sina räntor. Här är den senaste 
dollarförsvagningen särkskilt oroande, och 
sannolikheten för nya åtgärder har därmed 
ökat.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se

Strukturerade placeringar

Aktuella strukturerade placeringar 
hos Länsförsäkringar. 

Läs mer på lansforsakringar.se/
kapitalskydd.

Placeringsförslag fonder

Ta del av våra spar- och placerings-
förslag för fondsparande. 

Läs mer på lansforsakringar.se/
placeringsforslag.

Bekväma fonder

När du väljer våra Bekväma Fonder 
behöver du bara välja två saker - 
vilken tidshorisont du vill ha för ditt 
sparande och vilken risk du vill ta - 
sedan sköter våra förvaltare resten.

Våra bankräntor 2017-09-14 (%)

Privat Ränta

Sparkonto 0,00

Privatkonto 0,00

Aktielikvidkonto 0,00

Fasträntekonto 3 mån 0,05

Fasträntekonto 6 mån 0,20

Fasträntekonto 1 år 0,15

Fasträntekonto 2 år 0,25

Fasträntekonto 5 år 0,95

Företag Ränta

Placeringskonto företag 0,00

Rörelsekonto Lantbruk 0,00

Planceringskonto Lantbruk 0,00

Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

1,00

Våra boräntor 2017-09-14 (%)

Bindningstid Ränta

Rörlig ränta 2,03

1 år 2,04

2 år 2,06

3 år 2,00

4 år 2,23

5 år 2,30

7 år 2,88

10 år 3,30
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Aktier
På lite längre sikt är vinstutvecklingen, börsvärde-
ringen och det allmänna riskklimatet avgörande för 
den globala börsutvecklingen. Den globala kon-
junkturbilden ser fortsatt ljus ut och vi ser ingen 
anledning att ändra vårt tidigare relativt optimis-
tiska vinstscenario. Vi befinner oss i mitten av en 
uppgångsfas i vinstcykeln med potential till fort-
satta förbättringar. Börsbolagen levererade över-
lag bra kvartalsrapporter och anslog en positiv ton 
för resten av året i sina kommentarer. Börsvärde-
ringen globalt ligger något över historiska nivåer, 
främst i USA, vilket manar till viss försiktighet. Jus-
terar man däremot värderingsnivån för den ovan-
ligt låga räntenivån ser börserna ut att vara betyd-
ligt lägre värderade. Risknivån i marknaden 
bedömer vi som normal. Den politiska risken har 
avtagit i Europa medan osäkerheten är större i USA 
där en försenad skattereform och relationen till 
Nordkorea har bidragit negativt. De små sväng-
ningarna på aktiemarknaden jämfört med tidigare 
ska ses mot bakgrund av att vi är inne i en period 
av stabila vinster och låga räntor som tycks hålla i 
sig längre än beräknat. Det faktum att vi haft en 
ovanligt lång period utan större kursfall globalt gör 
ändå att risken för tillfälliga nedgångar har ökat. 
Risken för en global lågkonjunktur bedömer vi på 
kort sikt som låg vilket gör att eventuella börskor-
rektioner sannolikt blir kortvariga.  

Räntor
Vi tror att den starka utvecklingen av den 
svenska ekonomin kommer att möjliggöra för Riks-
banken att höja räntan under det andra kvartalet 
2018. Vid det penningpolitiska mötet i juli tog Riks-
banken ett första steg genom att inte längre signa-
lera en sannolikhet för ytterligare en räntesänkning 
i närtid. Detta gjordes mot bakgrund av minskade 
politiska risker i vår omvärld och att inflationen nu 
är på rätt spår. Angående stödköpsprogrammet 
tror vi att Riksbanken fortsätter med sina köp året 
ut och att man därefter inte förlänger det, men att 
återinvesteringarna fortsätter. I takt med att Riks-
banken börjar närma sig en mindre expansiv pen-
ningpolitik kommer vi att börja se svagt stigande 
korträntor, vilket vi tror kan ske mot slutet av året 
eller i början på nästa år. Däremot så kommer det 
skrala utbudet av statspapper även fortsättnings-
vis sätta en nedåtpress på svenska marknadsrän-
tor. Vår grundsyn gällande långräntor står fortfa-
rande fast. Den globala konjunkturen är god och 
fortsätter att stärkas, vilket kommer göra det möj-
ligt för centralbankerna att långsamt strama åt 
penningpolitiken med den amerikanska central-
banken i täten. Sammantaget talar detta för att 
långräntor ska stiga framöver, men det dämpade 
inflationstrycket globalt gör dock att den ränte-
uppgång som vi förväntar oss kommer att ske 
långsamt

Valuta
Kronan har stärkts något mot euron och rejält mot 
den amerikanska dollarn under sommaren. Bakgrun-
den till kronförstärkningen är den mycket starka eko-
nomiska statistiken i Sverige. Preliminära BNP-siffror 
för det andra kvartalet var betydligt starkare än för-
väntat och inflationen har kommit in högre än förvän-
tat. På kort sikt tror vi att kronan stabiliseras mot 
både euron och dollarn. På lite längre sikt ser vi att 
den svenska kronan ska fortsätta stärkas mot båda 
valutorna mot bakgrund av den mycket starka ekono-
miska utvecklingen i Sverige som kommer få Riksban-
ken att våga släppa taget om kronan och påbörja en 
normalisering av penningpolitiken. När den svenska 
kronan stärks sjunker avkastningen, mätt i svenska 
kronor, i utländska innehav, vilket också har skett un-
der sommaren.

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 Finansinspektio-
nen med ett förslag om skärpt amorteringskrav 
som de vill införa 1 januari 2018. Det nya kravet 
innebär att de som utökar sitt bolån eller tar nya 
bolån som är större än 450 procent av årsinkom-
sten före skatt, ska amortera ytterligare 1 procent 
av lånet per år, utöver de krav som redan är införda. 

Högre krav på bolåntagare tillsammans med sti-
gande räntor så småningom kan bli tufft för vissa. 
Det är därför klokt att i god tid se över sin ekonomi. 
För de som funderar på att binda kan det snart 
vara läge då de längre bindningstiderna troligen 
börjar stiga redan senare i höst medan tremåna-
ders bindningstid sannolikt ligger på ungefär sam-
ma nivå ytterligare en tid och beräknas höjas under 
nästa år.  
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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.

Aktiva placeringsförslag fonder

  Länsförsäkringar Kort 
Ränta Företag 30 %

  Länsförsäkringar Global 
Strategisk ränta 20 %

  PIMCO Global Invest-
ment 10 %

  Länsförsäkringar Företags-
obligation Norden 20 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 20 %

  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 %

  Fidelity Global Focus 20 %
    Länsförsäkringar Sverige 

Aktiv 20 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 5 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 30 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 15 %

 Fidelity Global Focus 25 %
  Länsförsäkringar Sverige 

Aktiv 25 %

Aktiv Defensiv
(Mycket låg risk)

Aktiv Stabil  
(Låg risk)

Aktiv Balans  
(Medelrisk)

Aktiv Tillväxt  
(Hög risk)

Aktiv Potential  
(Mycket hög risk)

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. 

Risk
Sparhorisont

0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år

Låg 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

Hög
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Balans
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Tillväxt
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Potential

Spar- och 
placeringsförslag    1 mån Hittills  

  i år
Aktiv Defensiv –0,2 0,9
Aktiv Stabil –0,7 0,3
Aktiv Balans –1,1 1,6
Aktiv Tillväxt –2,2 0,9
Aktiv Potential –2,4 2,2

Spar- och 
placeringsförslag

Utveckling Aktiva placerings-
förslag  2017-09-11 (%)

Risknivåer

Lägre risk Högre risk

1 2 3 4 5 6 7
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Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder

Bekväma fonder

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Defensiv 100 %

  Korta räntefonder 30 %
 Företagsobligationer 30 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Stabil 70 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag Tillväxt  
(strukturerad placering) 
20 %

  Aktieobligation Sverige 
Tillväxt (strukturerad  
placering) 10 %

  Korta räntefonder 20 %
 Företagsobligationer 20 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %
 Globala aktiefonder 16 %
 Svenska aktiefonder 4 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Balans 70 %

  Globala storbolag Tillväxt 
(strukturerad placering) 
20 %

  Aktieobligation Sverige 
Tillväxt (strukturerad  
placering) 10 %

  Korta räntefonder 15 %
 Företagsobligationer 15 %
  Absolutavkastande  

fonder 30 %
 Globala aktiefonder 32 %
 Svenska aktiefonder 8 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Tillväxt 70 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag Tillväxt  
(strukturerad placering) 
20 %

  Aktieobligation Sverige 
Tillväxt (strukturerad  
placering) 10 %

  Absolutavkastande  
fonder 30 %

 Globala aktiefonder 56 %
 Svenska aktiefonder 14 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Potential 80 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag Tillväxt  
(strukturerad placering) 
10 %

  Aktieobligation Sverige 
Tillväxt (strukturerad pla-
cering) 10 %

 Globala aktiefonder 80 %
 Svenska aktiefonder 20 %

Defensiv

Bekväm Fond Defensiv
(Mycket låg risk)

Stabil  

Bekväm Fond Stabil  
(Låg risk)

Balans  

Bekväm Fond Balans  
(Medelrisk)

Tillväxt  

Bekväm Fond Tillväxt  
(Hög risk)

Potential  

Bekväm Fond Potential  
(Mycket hög risk)

Spar- och 
placeringsförslag
Spar- och 
placeringsförslag

Utveckling Bekväma Fonder  
2017-09-11 (%)

   1 mån Hittills  
  i år

Bekväm Fond Defensiv –0,2 0,8
Bekväm Fond Stabil –0,6 0,9
Bekväm Fond Balans –1,1 2,0
Bekväm Fond Tillväxt –1,6 2,7
Bekväm Fond Potential –1,9 3,4

Spar- och 
placeringsförslag
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9Våra 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

Länsförsäkringars fondutbud 2017-08-31

Länsförsäkringars fonder Externa fonder

Fondnamn

Morning-
stars 
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Avkastning, %

Fondnamn

Morn-
ingstars 

rating
Andel-

kurs

Avkastning, %

1 månad I år 3 år 5 år 1 månad I år 3 år 5 år

Länsförsäkringar Asienfond *** 136,56 -1,0 13,5 32,5 75,5 Alfred Berg Ryssland **** 429,88 6,0 -8,7 24,3 20,9

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 97,57 -0,7 1,9 - - BlackRock Emerging Europe **** 965,03 3,6 5,0 22,1 28,2

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 97,31 -0,1 0,7 - - BlackRock European *** 1060,23 -1,2 4,4 16,2 66,4

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 102,64 -0,8 3,1 - - BlackRock Latin America *** 557,05 3,3 10,9 -6,3 10,8

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 97,79 -0,4 0,9 - - BlackRock World Gold **** 64,09 -0,8 -12,5 -3,2 16,3

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 100,48 -0,8 2,5 - - BlackRock World Mining ** 257,25 5,2 -4,1 12,1 -21,1

Länsförsäkringar Europa Aktiv **** 432,69 -1,3 4,9 21,9 80,9 BlueBay Emerging Market Select Bond 1208,06 2,1 10,1 -4,2 -3,3

Länsförsäkringar Europa Indexnära *** 179,76 -1,4 5,6 21,6 79,5 BlueBay Investment Grade Bond 1586,75 0,1 2,0 2,6 18,3

Länsförsäkringar Fastighetsfond 3437,00 -1,4 9,2 72,0 173,2 BNP Paribas Equity World Aqua **** 1639,61 -0,6 3,1 43,3 -

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden *** 107,68 -0,1 2,6 4,0 - Carnegie Sverigefond ***** 2503,91 -1,0 7,4 42,6 120,6

Länsförsäkringar Global Hållbar *** 37,96 -0,5 0,3 26,1 78,2 Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1329,12 -0,1 0,0 17,4 77,3

Länsförsäkringar Global Indexnära **** 173,74 -1,1 0,1 34,9 - Didner & Gerge Aktiefond ***** 2711,28 -1,5 6,9 42,9 124,9

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 73,42 0,1 1,8 0,7 5,9 DNB Renewable Energy *** 1056,76 -2,1 4,5 11,0 110,3

Länsförsäkringar Japan Indexnära *** 98,91 -2,2 0,4 40,9 98,5 East Capital Rysslandsfonden ** 1150,74 6,7 -6,1 14,6 2,6

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag ** 102,02 0,0 0,2 0,4 - East Capital Östeuropafonden *** 39,05 4,6 6,6 21,3 23,7

Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,54 0,0 -0,1 -0,2 2,1 Enter Return A *** 1124,02 0,2 0,9 1,2 5,7

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 161,42 0,2 0,2 4,3 10,3 Fidelity America Fund **** 80,70 -2,6 -9,7 35,0 120,9

Länsförsäkringar Multistrategi 99,67 -0,8 -2,4 - - Fidelity Asian Special Situations ***** 398,85 0,7 16,8 47,9 104,9

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 184,68 -0,1 2,7 20,3 48,0 Fidelity China Focus Fund ***** 550,10 1,8 16,5 65,5 132,3

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 187,29 -0,1 2,8 20,0 52,3 Fidelity EMEA Fund **** 119,49 2,6 5,6 17,8 44,9

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 202,73 -0,3 2,9 25,4 71,5 Fidelity European Dynamic Growth **** 490,29 -0,8 8,9 43,7 104,3

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 222,90 -0,7 2,7 30,5 86,6 Fidelity Global Focus Fund **** 508,04 -0,8 2,8 36,5 95,3

Länsförsäkringar Pension 2030 2 ***** 221,28 -0,9 2,8 31,4 87,9 Fidelity India Focus Fund *** 369,79 -2,1 13,4 43,5 115,8

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 116,59 -1,0 2,7 31,3 87,7 GAM Star China Equity *** 221,59 0,2 20,0 34,2 115,2

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 116,30 -1,1 2,7 31,3 87,8 Handelsbanken Nordiska Småbolag **** 937,79 -0,4 8,5 66,3 176,6

Länsförsäkringar Pension 2045 2 **** 137,71 -1,2 2,5 30,6 86,9 Handelsbanken Svenska Småbolag **** 1488,91 -1,7 7,1 69,6 189,7

Länsförsäkringar Pension 2050 2 117,56 -1,2 2,4 - - JPM Africa Equity *** 82,37 2,4 4,7 -10,6 20,5

Länsförsäkringar Pension 2055 2 116,51 -1,2 2,2 - - JPM Emerging Market Small Cap **** 120,44 0,3 8,9 37,4 93,7

Länsförsäkringar Pension 2060 2 115,17 -1,2 1,8 - - JPM Europe Small Cap *** 276,96 -0,8 14,6 57,7 170,2

Länsförsäkringar Småbolag Sverige *** 718,97 -2,3 6,0 59,7 166,4 JPM Global Healthcare **** 2366,91 -1,1 3,8 26,0 149,1

Länsförsäkringar Sverige Aktiv **** 1441,73 -1,0 8,0 48,8 100,9 Lannebo Mixfond **** 22,54 -0,7 4,5 32,6 63,8

Länsförsäkringar Sverige Indexnära ** 286,69 -0,7 7,6 31,0 88,9 Lannebo Småbolag ***** 87,25 -1,7 6,8 65,3 183,3

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 322,88 1,4 14,9 21,0 48,1 Lannebo Sverige **** 33,94 -1,3 5,5 40,1 114,4

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 130,39 1,2 13,3 20,0 - Lynx Dynamic 1 109,37 4,2 -7,8 -6,6 5,0

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 348,90 -0,2 2,9 15,0 43,0 Macquarie Asia New Stars *** 199,74 -1,1 6,3 15,8 102,3

Länsförsäkringar USA Aktiv **** 302,83 -1,4 -2,6 42,1 116,8 Neuberger Berman High Yield Bond 134,09 -0,5 2,8 3,9 22,0

Länsförsäkringar USA Indexnära **** 284,81 -0,8 -2,0 48,4 125,4 Norron Target R 131,12 -1,0 0,1 5,5 27,7
Parvest Global Environment **** 1734,78 -0,4 1,8 32,6 103,1

PIMCO Global Investment Grade 11,63 0,3 3,9 9,1 -

SEB Asset Selection 177,81 -0,7 -0,3 9,9 27,9

SEB Hållbarhetsfond Global *** 15,28 0,5 -0,4 28,4 95,9

SEB Nordenfond *** 28,13 0,9 10,6 40,7 116,8

Skagen Kon-Tiki *** 839,88 -0,4 9,0 11,1 49,0

Standard Life GARS 123,64 -0,4 0,1 -0,7 11,2

Öhman Realräntefond A *** 119,90 0,8 -0,1 6,7 8,1

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.
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