
USA
Under augusti har USA fortsatt att uppvisa 
tecken på en förbättrad konjunktur, viktigast 
var upprevideringen av andra kvartalets BNP. 
Tillväxten är låg på 3,7 procent jämfört med första 
kvartalet i uppräknad årstakt, och på 2,7 pro
cent jämfört med motsvarande kvartal året 
innan. Det var framförallt en starkare tillväxt 
av investeringar som låg bakom upprevide
ringen. Samtidigt fortsätter sysselsättningen 
att utvecklas starkt, vilket tyder på att resurs
utnyttjandet på arbetsmarknaden börjar närma 
sig normala nivåer. Det innebär att vi framöver 
bör förvänta oss ett stigande inflationstryck. 
Om man inte tar hänsyn till turbulensen på de 
finansiella marknaderna talar den ekonomiska 
statistiken tydligt för en kommande räntehöj
ning från den amerikanska centralbanken i 
september, enligt vår bedömning. Risken för 
en uppskjuten höjning ligger därmed främst i 
om marknadsoron fortsätter. Vi ser i dagslä
get fler skäl som talar för en höjning i sep
tember än för en fördröjning, men medger 
samtidigt att det blir en fin avvägning.
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 8,48 –9öre 
Hittills i år +65 öre

EUR/SEK 9,50 +3öre 
Hittills i år +2 öre

100 JPY/SEK 7,00 +8 öre 
Hittills i år +72 öre

EUR/USD 1,12 +3 cent 
Hittills i år –9 cent

GBP/SEK 13,03 –44 öre 
Hittills i år +86 öre

Stockholm –6,0% 
OMXS, Hittills i år +5,1%

London –6,7% 
FTSE, Hittills i år –4,8% 

New York –6,6% 
Dow Jones, Hittills i år –7,3%

Nasdaq –6,9% 
Nasdaq, Hittills i år +0,9%

Tokyo –7,4% 
Topix, Hittills i år +9,2%

Svensk lång 0,71% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –1 punkter 
Hittills i år –20 punkter

Svensk kort –0,45% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden +2 punkter  
Hittills i år –53 punkter

UTVECKLING AUGUSTI

Europa
Eurozonen fortsätter att överlag utvecklas 
enligt förväntan. BNP för andra kvartalet 
växte med 1,2 procent jämfört med samma 
kvartal året innan. Förtroendebarometrar för 
både hushåll och företag visar dock att Grek
landsoron inte påverkat övriga eurozonen 
nämnvärt. Givet en mjuklandning av den 
kinesiska konjunkturen ser vi därför goda 
möjligheter för en fortsatt återhämtning i 
eurozonen. Europa är, via exporten, mer 
känsligt för en inbromsning i tillväxtländer i 
Asien och därmed är nedsiderisken i dags
läget något större i Europa än i USA. Trots en 
stigande kredittillväxt ser vi fortfarande en 
mycket låg risk för en stigande inflationstakt 
både på kort och på medellång sikt. Resurs
utnyttjandet är och förväntas vara mycket 
lågt under lång tid framöver. Vi tror, mot 
bakgrund av marknadsoron och realekono
min, att sannolikheten för ytterligare stimu
lanser från ECB ligger betydligt närmare än 
en nedtrappning av nuvarande stödköpspro
gram.

Konjunktur och marknad: 

Augusti med Kina i fokus

Kina
Frågan på allas läppar är om den kinesiska 
konjunkturen viker fortare än väntat. Följd
frågan är om det dessutom innebär några 
spridningsrisker till övriga asiatiska tillväxt
länder eller till och med spridningsrisker till 
USA och Europa. Utöver kraftiga börsfall 
finns det dock inte några starka signaler på en 
kraschlandning av tillväxten i Kina. Inköps
chefer förväntar sig förvisso en inbromsning 
men en måttlig sådan. Detaljhandeln utveck
las fortfarande relativt väl och konsument
förtroendet verkar hittills stå emot börsned
gången. Kinas centralbank har sänkt både 
styrräntan och kassakrav för banker, och fler 
åtgärder är sannolikt att vänta.

Oljepriset
Under sommaren har priset på olja återigen 
börjat sjunka och Brentoljan kostar nu 19 dollar 
mindre jämfört med toppnoteringen i maj, en 
nedgång på nästan 30 procent. Slutsatsen man 
ska dra är betingat på huruvida nedgången 
drivs av efterfråge eller utbudseffekter. Ett 
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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 2,03
3 år 1,96
4 år 2,28
5 år 2,34
7 år 2,88
10 år 3,25

Våra bankräntor 2015-09-10 (%)

Våra boräntor 2015-09-07 (%)

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 finansmarknaderna 
och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt  

större utbud och därmed lägre pris gynnar 
global tillväxt. Om priser däremot sjunker på 
grund av lägre efterfrågan ska man se ned
gången som ett varningstecken för en vikande 
konjunktur. Inbromsningen i Kina talar för 
det senare medan Iranavtalet och en alltjämt 
stigande världsproduktion talar för det förra. 
Vår bedömning är att utbudseffekten sanno
likt är den viktigare och att prisfallet därför 
ökar möjligheterna för en fortsatt konjunktur
förbättring.

Sverige
Den svenska konjunkturen fortsätter i god 
takt. Tillväxten är dessutom bred, det vill 
säga att flera sektorer i ekonomin förbättras 

samtidigt. Såväl privat konsumtion, utrikes
handel som bostadsinvesteringar bidrar till 
den höga tillväxten. Inflationen har varit 
något starkare än väntat och arbetslösheten 
snabbt fallande vilket gjorde att Riksbanken, 
enligt våra förväntningar, valde att lämna 
räntan oförändrad på sitt möte i början av 
september.  En stark sysselsättning, tillsam
mans med god tillväxt i konsumtion och 
investeringar kommer gradvis att normali
sera resursutnyttjandet och skapa inhemskt 
inflationstryck. Oron är de fortsatt sjunkande 
inflationsförväntningarna, och risken för en 
starkare krona. Vi tror dock att Riksbankens 
fortsatta obligationsköp året ut kommer att 
vara tillräckligt för att hålla kronkursen 

någorlunda stabil. Någon gång mot slutet av 
året kommer dock fokus att återigen hamna 
på skillnaden mellan ECBs och Riksbankens 
stimulansåtgärder kommande år. Om ECB 
fortsätter med sina köp, vilket vi tror de gör, 
är risken stor att Riksbanken behöver göra 
mer.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna sjönk ytterligare under 
augusti månad i kölvattnet av fallande råvarupriser 
och den ökade oron på de globala finansmarknader-
na. Räntan på den 10-åriga statsobligationen sjönk 
från 0,75 till 0,70 procent under augusti. Det kraf-
tiga fallet i oljepriset och svagare valutor i tillväxt-
marknadsländer bidrar till förväntningar om lägre in-
flation och fler åtgärder från centralbankerna. 
Riksbanken meddelade vid sitt möte i början av 
september att de tidigare annonserade stödköpen av 
statsobligationer fortsätter fram till årsskiftet och vi-
sade beredskap att utöka stödköpen för att säker-
ställa att inflationen når målet på 2 procent. En 
fortsatt konjunkturåterhämtning i världsekonomin 
och en påbörjad normalisering av penningpolitiken i 
USA talar för gradvis stigande långräntor på längre 
sikt. De fallande långräntorna har gynnat avkast-
ningen i långa räntefonder de senaste månaderna 
medan vidgade kreditspreadar har dämpat avkast-
ningen. Då dagens låga löpande avkastning i långa 
ränteplaceringar inte ger något skydd för stigande 
räntor, bör man som placeringsstrategi välja räntefon-
der med flexibel löptidsstrategi framför långa ränte-
fonder. En aktiv förvaltning av löptidsstrategier och 
mellan regioner i kombination med en hög andel 
krediter är lämpliga sätt att öka avkastningen i obli-
gationsportföljer under kommande månader enligt 
vår bedömning.

Den svenska kronan stärktes något från 8,62 till 8,47 
mot den amerikanska dollarn men försvagades från 
9,47 till 9,49 mot euron under augusti månad. Den 
amerikanska dollarn försvagades mot de stora handels-
valutorna, euron och yenen, under marknadsturbulen-
sen på börserna, vilket är något förvånande eftersom 
dollarn brukar stärkas under perioder med finansiell 
oro. Orsaken denna gång var troligen att kapitalflöden 
gick tillbaka till Europa och Japan från tillgångar i 
tillväxtmarknader, som ofta är kvoterade i dollar. Den 
stora valutahändelsen under månaden var dock den 
överraskande försvagningen av den kinesiska valutan 
som var startskottet på den förnyade oron på de asia-
tiska börserna. Marknaderna såg risker kring att den 
kinesiska devalveringen skulle skapa tryck på konkur-
rensdevalveringar i övriga Asien, vilket ledde till ytter-
ligare försvagning av tillväxtmarknadernas valutor. Man 
ska dock ha i åtanke att valutorna i tillväxtmarknaderna 
har försvagats med över 20 % det senaste året. Om 
man väger in tillväxtmarknader ligger den amerikanska 
dollarn på den starkaste nivån sedan 2008.

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 epostprenumera
tion av Sparutsikter.

SPARUTSIKTER VIA E-POST

Våra prognoser på 12 månaders sikt

Riksbanken meddelade vid sitt senaste penningpolitiska möte i 
september att de lämnar reporäntan oförändrad på – 0,35 pro-
cent. Detta eftersom de ser att den svenska konjunkturen stärks 
och att det finns en positiv trend för inflationen.  Samtidigt kom-
municerar man att beredskapen för ytterligare åtgärder är hög på 
grund av osäkerheterna i omvärlden. I dagsläget räknar de med 
att en första höjning kommer under hösten nästa år men att 
prognosen kan komma att ändras. Det innebär att bolåneräntorna 
kommer att ligga kvar på låga nivåer under lång tid framöver. 
Något som kommer att påverka nya bolåntagare är att politikerna 
nu har enats om att införa ett amorteringskrav vilket troligen kom-
mer att gälla from 1 maj 2016. Förslaget är ännu inte färdigt, 
men det exakta utformandet kommer att överlämnas till finansin-
spektionen, vilket gör att det sannolikt kommer att ligga nära det 
förslag som kom i våras med vissa undantag som exempelvis mer 
gynnsamma regler vid köp av nyproduktion. Bolåntagare har gyn-
nats av det historiskt låga ränteläget med låga räntekostnader 
som följd under många år. Även om räntekostnaderna kommer att 
vara låga ett bra tag till är det klokt att tänka på att en räntehöj-
ning med 1,5 – 2 procentenheter innebär dubbelt så hög ränte-
kostnad mot idag, vid en bindningstid på tre månader. Det är 
därför viktigt att förbereda sin ekonomi och se till att det finns 
marginaler när räntorna så småningom vänder upp.

De korta marknadsräntorna sjönk ytterligare ner i nega-
tivt territorium den senaste månaden. Räntan på den 
2-åriga statsobligationen sjönk från -0,45 till -0,52 
procent under augusti. De främsta orsakerna till de 
sjunkande korträntorna var de fallande råvarupriserna 
och den förnyade börsoron som skapade en flykt till 
säkra tillgångar som statspapper. Det kraftiga fallet i rå-
varupriserna och framförallt oljan skapar ett nedåttryck 
på inflationen eftersom det slår igenom direkt i konsu-
mentpriser genom fallande drivmedelspriser. Detta 
motverkas till viss del av den svagare kronan, som hjäl-
per till att hålla upp den importerade inflationen något.  
Enligt våra förväntningar lämnade Riksbanken, vid sitt 
möte i början av september, räntan oförändrad med yt-
terligare beredskap till åtgärder för att säkerställa att 
inflationen når upp till målet på 2 procent.  Riksbankens 
låga reporänta i kombination med stödköp av statsobli-
gationer gör att de korta marknadsräntorna kommer att 
ligga kvar på dessa exceptionellt låga nivåer under kom-
mande månader. Detta innebär att avkastningen på 
korta ränteplaceringar kommer att vara mycket låg. Man 
kan få en något bättre avkastning i korta bostadsobliga-
tioner och företagskrediter, men även här ligger avkast-
ningen nära noll. Det är först när Riksbanken börjar höja 
reporäntan som avkastningen på korta ränteplaceringar 
kan öka igen, vilket dröjer till sluter av nästa år enligt vår 
nuvarande bedömning.

Utvecklingen på världens börser var dramatisk under augusti. Det 
som utlöste den globala börsoron var fortsatta kursras på 
Shanghaibörsen. Kinesiska aktier har fallit med över 40% sedan 
toppen i juni. Den kinesiska aktiemarknaden hade dessförinnan sti-
git 150% på mindre än ett år pådrivet av kinesiska småsparare. Kina 
svarar för en allt större del av världens ekonomi och påverkar därför 
börsutvecklingen globalt. Börsfallet i Kina och kraftiga råvaruprisfall 
tolkas som ett tecken på svaghet i den kinesiska ekonomin. Kina 
devalverade dessutom överaskande sin valuta och oron har ökat för 
att Kinas BNP inte kommer att växa i utlovad takt. Kina vill långsik-
tigt ställa om ekonomin så att den blir mer beroende av konsumtion 
och inte så investeringstung som idag. Detta kommer i sin tur att 
minska efterfrågan på investeringsvaror och råvaror vilket kan på-
verka en del börsnoterade exportföretag här hemma. De kinesiska 
myndigheterna har pumpat in enorma summor för att hejda börsfal-
let på Shanghaibörsen men detta har snarare haft motsatt effekt. Vår 
bedömning är att både Europa och USA kommer lyckas hantera 
Kinas inbromsning genom starkare inhemskt genererad tillväxt. 
Kinas avmattning kommer att påverka vinstutvecklingen globalt men 
i andra vågskålen ligger att sannolikheten har ökat för att USA av-
vaktar något med kommande räntehöjningar, vilket är positivt för 
börserna. Oron för den kraftiga uppgången i de långa räntorna under 
våren har nu dämpats. Lägre oljepriser är generellt en positiv börs-
faktor för stora nettoimportörer av olja. Börserna globalt har kommit 
ner på mer rimliga värderingsnivåer, även om marknaderna fortfa-
rande inte är billiga. Mest har börserna och värderingen fallit i till-
växtmarknaderna, där också valutorna i flera fall försvagats kraftigt. 
Vi räknar med att vinsttillväxten blir sämre framöver i tillväxtmarkna-
der, bland annat på grund av det kraftiga råvarufallet.



Aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

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

Utveckling placeringsförslag 2015-09-09 (%)

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 –0,7 –0,3
Bekväm Stabil –2,2 1,5
Bekväm Balans –4,2 2,2
Bekväm Tillväxt –6,1 4,8

Bekväm Potential –7,6 6,6

Utveckling placeringsförslag 2015-09-09 (%)
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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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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 *** 103,45 -10,6 -2,2 32,9 22,9

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 93,07 -3,4 - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 97,72 -0,7 - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 91,16 -5,0 - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 95,69 -1,9 - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 92,50 -4,2 - - -

Länsförsäkringar Bekväm Pension 116,77 -4,1 3,3 - -

Länsförsäkringar Europa Aktiv *** 387,71 -6,4 8,3 62,1 64,1

Länsförsäkringar Europa Index **** 163,90 -7,5 8,0 63,7 62,5

Länsförsäkringar Fastighetsfond 2490,49 -1,5 11,1 98,0 142,8

Länsförsäkringar Flexibel 0-100 ** 128,24 -5,2 4,3 25,9 -

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 103,96 -0,7 1,0 - -

Länsförsäkringar Försiktig ** 131,63 -3,4 3,3 21,3 31,6

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 301,57 -5,6 4,7 52,2 65,7

Länsförsäkringar Global Index 149,08 -7,1 5,4 - -

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 72,06 -0,6 -1,2 4,0 -4,9

Länsförsäkringar Japanfond *** 86,45 -6,7 14,7 73,5 58,8

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 101,93 0,0 0,1 - -

Länsförsäkringar Kort Räntefond ** 104,83 0,0 0,0 2,4 6,1

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 158,70 0,3 1,0 8,5 15,4

Länsförsäkringar Offensiv *** 131,36 -7,2 6,8 60,0 56,6

Länsförsäkringar Pension 2010 2 ***** 167,34 -3,7 3,5 34,1 44,8

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 170,19 -3,7 3,2 38,4 50,0

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 179,78 -5,5 3,8 52,1 63,9

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 192,74 -7,4 4,1 61,4 73,4

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 189,96 -7,4 4,0 61,3 73,3

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 100,11 -7,4 4,0 61,1 72,8

Länsförsäkringar Pension 2040 2 ***** 99,87 -7,4 4,0 61,2 73,0

Länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 118,34 -7,5 3,7 60,6 72,1

Länsförsäkringar Småbolag Sverige *** 542,41 -3,4 13,1 101,0 105,9

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 33,62 -6,7 4,7 57,9 65,4

Länsförsäkringar Sverige Aktiv *** 1156,76 -3,9 10,1 61,2 76,3

Länsförsäkringar Sverige Index *** 246,96 -6,0 6,2 62,7 76,1

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 243,18 -10,2 -10,0 11,6 -0,1

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 99,51 -9,7 -5,8 - -

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 316,27 -3,8 2,0 29,6 37,2

Länsförsäkringar USA Aktiv **** 260,38 -6,6 4,4 86,4 125,8

Länsförsäkringar USA Index **** 234,82 -6,8 4,6 85,8 129,7

Alfred Berg Ryssland **** 304,36 -5,0 22,6 -14,4 -21,3

BlackRock Dynamic Diversified Growth * 116,11 -2,6 -1,7 14,1 -

BlackRock Emerging Europe A **** 708,23 -8,8 -2,2 -5,9 -16,5

BlackRock European A **** 1059,16 -7,4 10,5 66,2 70,2

BlackRock Latin America Fund A2 ** 412,30 -12,2 -17,5 -18,0 -34,0

BlackRock World Mining A2 USD ** 206,53 -10,0 -24,7 -40,7 -54,7

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1086,15 -2,8 -8,3 -13,1 3,1

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1524,60 -0,8 -2,1 13,7 24,3

BNP Paribas Equity World Aqua 1313,74 -4,0 5,3 - -

Catella Reavinstfond **** 385,46 -6,6 4,5 67,0 76,7

Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1195,40 -7,1 -4,6 59,4 43,2

DNB Realräntefond **** 113,97 -0,9 2,1 2,8 14,6

DNB Renewable Energy *** 847,06 -9,6 5,7 68,6 9,6

East Capital Rysslandsfonden *** 734,08 -7,7 10,6 -35,0 -42,6

East Capital Östeuropafonden *** 27,05 -7,6 1,8 -14,3 -29,1

Enter Pension 1183,74 -1,7 6,5 - -

Enter Return *** 1120,92 0,1 0,2 5,4 13,5

Fidelity America Fund ***** 74,09 -6,9 5,8 102,8 147,0

Fidelity Asian Special Situations ***** 286,63 -10,5 -1,0 47,1 41,3

Fidelity China Focus Fund **** 417,13 -12,2 3,1 73,4 35,0

Fidelity EMEA Fund **** 108,27 -5,9 1,3 28,7 30,7

Fidelity European Aggressive Fund ** 427,75 -6,8 18,3 77,8 90,2

Fidelity Global Focus Fund **** 441,83 -7,5 9,3 69,9 86,1

Fidelity Global Health Care Fund *** 232,75 -7,9 14,3 126,2 152,4

Fidelity India Focus Fund *** 303,77 -11,2 3,5 77,3 35,4

FIM BRIC+ *** 107,82 -12,2 -5,9 21,4 -8,6

GAM Star China Equity USD *** 179,87 -12,6 4,2 73,5 39,5

JPM Africa Equity A AccUSD **** 82,56 -9,9 -10,0 20,8 19,2

JPM US Small Cap Growth *** 177,34 -9,9 6,8 83,2 128,3

Lannebo Mixfond *** 19,95 -2,1 10,6 45,0 55,4

Lannebo Pension 124,45 -2,5 11,1 - -

Lannebo Småbolag **** 65,95 -2,8 15,5 114,1 131,4

Lannebo Sverige **** 28,49 -5,1 10,7 80,0 90,0

Lynx Dynamic 1 127,37 -3,9 -6,7 22,2 28,2

Macquarie Asia New Stars ***** 212,30 -10,3 12,0 115,0 -

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 122,98 -0,8 -1,1 12,0 -

Parvest Global Environment EUR **** 1421,50 -8,5 2,1 66,4 66,2

PIMCO Global Investment Grade 10,72 -1,0 0,2 - -

SEB Asset Selection SEK Lux 177,06 -1,0 2,8 27,4 27,1

SEB Etisk Globalfond **** 13,61 -6,8 3,8 74,4 92,2

SEB Europa Småbolag ***** 60,37 -4,5 28,6 131,4 148,8

SEB Nordenfond *** 23,14 -6,0 12,0 78,4 77,4

SKAGEN Global SEK *** 1343,29 -8,7 1,3 47,3 59,8

SKAGEN Kon-Tiki SEK **** 647,50 -11,9 -10,7 14,9 8,8

Standard Life GARS 129,25 -1,7 1,8 16,2 -

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i  
värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta  
kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se.

Ansvarig utgivare: Anna Öster, anna.oster@lansforsakringar.se 
Redaktör: Louise Fredholm Allansson, louise.fredholmallansson@lansforsakringar.se

L
F 

0
8

7
3

4
 u

tg
 4

5
 C

it
at

 2
0

0
6
11

 2
0
1
5

-0
9

Länsförsäkringars fonder 2015-08-31 (SEK) Externa fonder 2015-08-31 (SEK)


