
USA – oförändrad ränta på mötet i 
september men sannolikt en höjning  
i december
Den amerikanska centralbanken valde till 
slut att inte höja styrräntan i september. 
Anledningen var framförallt oron på de 
finansiella marknaderna där både tillväxtoro 
i utvecklingsländer samt fallande marknads
baserade inflationsförväntningar i USA spelat 
in. Samtidigt visade enskilda ledamöters 
prognoser för styrräntan att en första höjning 
sannolikt kommer under 2015 men att höjnings
takten därefter blir försiktig. Ekonomisk stati
stik fortsätter att måla upp en förhållandevis 
ljus utveckling för den amerikanska konjunk
turen samtidigt som inflationen fortsätter att 
vara mycket svag. Under presskonferensen 
påtalade dock centralbankschefen Janet Yellen 
att det framförallt är tillfälliga faktorer, som 
en stark dollar, som bidrar till låg inflation och 
att det inte är fråga om en sjunkande trend i 
inflationstakten. Vi tror nu på en första höjning 
december.
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 8,39 –10 öre 
Hittills i år +56 öre

EUR/SEK 9,36 –14 öre 
Hittills i år –12 öre

100 JPY/SEK 7,00 0 öre 
Hittills i år –65 öre

EUR/USD 1,12 0 cent 
Hittills i år –9 cent

GBP/SEK 12,68 –35 öre 
Hittills i år +51 öre

Stockholm –4,4% 
OMXS, Hittills i år +0,4%

London –3,0% 
FTSE, Hittills i år –7,7% 

New York –1,5% 
Dow Jones, Hittills i år –8,6%

Nasdaq –3,3% 
Nasdaq, Hittills i år –2,4%

Tokyo –8,2% 
Topix, Hittills i år +0,3%

Svensk lång 0,70% 
10-årig statsobligation 
Under månaden –1 punkter 
Hittills i år –22 punkter

Svensk kort –0,49% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –4 punkter  
Hittills i år –57 punkter

UTVECKLING SEPTEMBER

Europa – tuffar på men med viss oro för 
en allt för svag euro
Eurozonen fortsätter att utvecklas i rätt riktning 
och reviderade siffror för andra kvartalets 
BNP visar att både inhemsk efterfrågan och 
export bidrar till återhämtningen. Både före
tagens och hushållens förtroende fortsätter 
att uppvisa stabilitet, detta trots betydande 
turbulens på finansmarknaderna. Man ska 
dock ta hänsyn till det svaga ekonomiska 
läge som eurozonen befinner sig i. Med en 
hög arbetslöshet och låg ekonomisk aktivitet 
krävs sannolikt endast små förbättringar för 
att man ska se ljusare på framtiden. Med andra 
ord kan det vara så att förtroendeindikatorerna 
överskattar återhämtningstakten i ekonomin, 
men oavsett så går utvecklingen åt rätt håll. 
Oroande är dock eurons starka utveckling 
under de senaste månaderna. Eurozonens 
återhämtning, både realekonomiskt och infla
tionsmässigt, är i behov av en fortsatt svag 
euro gentemot omvärlden. Vi ser sannolikheten 
för ytterligare stimulanser från ECB som 
mycket beroende av eurons utveckling. ECB 

Konjunktur och marknad: 

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad

har haft en framgångsrik period det senaste 
året med en alltmer påtaglig förbättring i euro
zonens tillväxt, men för att få den utveck
lingen att fortsätta tro vi att det är sannolikt 
att de behöver utöka stimulanserna ytter
ligare.

Kina – fortsatt avmattning och kom-
mande finanspolitiska stimulanser
Den kinesiska konjunkturen fortsätter att 
mattas av men takten i avmattningen verkar 
inte ha tilltagit. Det är framförallt i den export
intensiva tillverkningssektorn som inbroms
ningen är som starkast medan tjänstesektorn 
fortsätter att utvecklas stabilt. Under andra 
halvåret och början av nästa år väntas dess
utom mer kraftfulla finanspolitiska stimulan
ser bidra till att hålla tillväxttakten uppe. 
Kärninflationen var oförändrad i augusti 
medan KPI steg kraftigt tillföljd av stigande 
matpriser. Vår syn på Kina är överlag oför
ändrad; konjunkturavmattning och anpass
ning mot en lägre trendtillväxt men ingen 
hårdlandning.
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Privat Ränta
Sparkonto 0,00
Privatkonto 0,00
Aktielikvidkonto 0,10
Fasträntekonto 3 mån 0,45
Fasträntekonto 6 mån 0,55
Fasträntekonto 1 år 0,45
Fasträntekonto 2 år 0,55
Fasträntekonto 5 år 1,15
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 2015-10-12 (%)

Våra boräntor 2015-10-12 (%)

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  

Sverige – stark tillväxt och utökade 
satsningar på bostadsmarknaden
Den svenska ekonomin liknar alltmer den 
amerikanska, en kraftig konjunkturåterhämt
ning med en fortsatt låg inflation. En viktig 
skillnad är dock att den svenska ekonomin 
haft bra draghjälp av en svag krona som lyft 
både exporttillväxt och kärninflation. Den 
effekten kommer dock inte ge samma stimu
lans kommande halvår om kronan inte fort
sätter att försvagas. Detta eftersom företagen 
inte kan fortsätta sänka exportpriser och ta 
marknadsandelar och att importpriserna slutar 
stiga i samma utsträckning som tidigare.

Arbetsmarknaden utvecklas dock bättre än 
väntat och ökningstakten i sysselsättningen 
imponerar. Statsbudgeten presenterades den 

21 september och innehöll bland annat utökade 
satsningar på bostadsmarknaden. Effekten på 
svensk tillväxt av budgeten som helhet är 
marginell då det snarast är fråga om en om 
fördelning av resurser från privat till offentlig 
sektor, den totala efterfrågan i ekonomin är 
sannolikt oförändrad. Vidare är skattehöjning
arna så marginella att vi inte heller ser några 
betydande negativa utbudseffekter på sikt.  
Regeringens bostadssatsning väntas på margi
nalen öka utbudet av bostäder på medellång 
sikt. Behovet av reformer på hyresmarknaden 
och avregleringen för nybyggnation kvarstår 
dock. Den svenska bostadsmarknaden har ett 
strukturellt underskott på bostäder, särskilt i 
storstadsområden, den utvecklingen kommer 
nuvarande satsning sannolikt inte att ändra 

på. Riksbanken väntas gå i takt med ECB och 
väntar nog gärna med egna initiativ. Om ECB 
utökar sina stimulanser mot slutet av året ser vi 
det som sannolikt att Riksbanken följer efter 
och sänker räntan ytterligare samt förlänger 
sitt stödköpprogram av statsobligationer.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna steg i början av månaden 
inför den amerikanska centralbankens besked, men 
sjönk tillbaka då Federal Reserve lämnade räntan 
oförändrad. Den fortsatta oron på världens börser, 
konjunkturoro i tillväxtmarknadsländer och fallande 
råvarupriser bidrog till fortsatt låga nivåer på långrän-
torna. Räntan på den 10-åriga svenska statsobligatio-
nen steg från 0,70 till 0,72 procent under september 
månad. De pågående stödköpen av statsobligationer 
från Riksbanken, som vi tror kan förlängas in i 2016, 
kommer att hålla tillbaka nivåerna på långräntorna på 
kort sikt enligt vår bedömning. En fortsatt konjunk-
turåterhämtning i världsekonomin och en påbörjad 
normalisering av penningpolitiken i USA talar för 
gradvis stigande långräntor på längre sikt. De fallan-
de långräntorna har gynnat avkastningen i långa 
räntefonder de senaste månaderna medan vidgade 
kreditspreadar har dämpat avkastningen. Då dagens 
låga löpande avkastning i långa ränteplaceringar inte 
ger något skydd för stigande räntor, bör man som 
placeringsstrategi välja räntefonder med flexibel löp-
tid framför långa räntefonder. En aktiv förvaltning av 
löptidsstrategier och mellan regioner i kombination 
en hög andel krediter är lämpliga sätt att öka avkast-
ningen i obligationsportföljer under kommande må-
nader enligt vår bedömning.

Den svenska kronan stärktes något från 8,47 till 8,42 mot 
den amerikanska dollarn och från 9,57 till 9,42 mot euron 
under september månad. Riksbankens besked att lämna 
räntan oförändrad vid sitt möte i början av september bidrog 
till att kortsiktigt stärka kronan mot euron. Beskedet från 
den amerikanska centralbanken att lämna räntan oföränd-
rad bidrog till att den amerikanska dollarn försvagades mot 
framför allt europeiska valutor. Däremot fortsatte US-
dollarn att stärkas mot många valutor i tillväxtmarknads- 
och råvaruproducerande länder som Brasilien, Sydafrika, 
Kanada och Australien till följd av fallande råvarupriser. 
Den kinesiska valutan har dock stabiliserats under septem-
ber, vilket minskat marknadens oro för att Kina skulle in-
leda en större devalvering av yuanen efter nedjusteringen i 
augusti. I Sverige har Riksbanken varit tydlig med att de 
inte vill se kronan stärkas framöver, vilket ligger bakom 
besluten att sänka räntan och hålla långa räntenivåer nere 
med stödköp av statsobligationer. Så länge som inflationen 
ligger långt från målet på 2 procent tror vi att Riksbanken 
kommer att hålla dörren öppen för ytterligare åtgärder där 
en fortsatt svag krona är en viktig parameter. En höjning av 
räntan i USA senare i höst i kombination med den underlig-
gande styrkan i den amerikanska ekonomin talar för att 
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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 penningpoli-
tiska möte i september att de lämnar reporäntan 
oförändrad på -0,35 procent vilket innebär att de ex-
tremt låga bolåneräntorna kommer att bestå ännu en 
tid framöver. Samtidigt kommunicerar man att bered-
skapen för ytterligare åtgärder är hög på grund av 
osäkerheterna i omvärlden. Om Riksbanken väljer att 
sänka reporäntan ytterligare kan det innebära en yt-
terligare justering nedåt av bostadsräntorna. Vi förvän-
tar oss att räntorna börjar röra sig uppåt under nästa 
år i takt med att konjunkturen i omvärlden stärks. 
Även om bolånen så småningom rör sig försiktigt 
uppåt är det bra att i god tid räkna på konsekvenserna 
av en höjning för hushållsekonomin. Tremånaders 
bolåneränta har varit det mest gynnsamma under 
många år när räntan varit låg men för bolåntagare som 
önskar mer trygghet kan det snart vara dags att binda 
på längre löptid. När räntorna börjar stiga är det de 
längre löptiderna som påverkas först. Med tanke på 
dagens låga femårsränta kan en uppdelning av bolå-
net på hälften tremånadersränta och hälften femårs-
ränta ge mer trygghet, under förutsättning att man 
tänker bo kvar i sin bostad under den tiden.  

De korta marknadsräntorna steg något den senaste 
månaden efter Riksbankens besked att lämna räntan 
oförändrad på minus 0,35 procent vid sitt möte i 
början av september. Räntan på den 2-åriga stats-
obligationen steg från minus 0,52 till minus 0,49 
procent under september månad. De låga räntenivåerna 
innebär att räntemarknaden förväntar sig ytterligare 
en mindre räntesänkning från Riksbanken under 
hösten. Vi tror att Riksbanken kan genomföra ytter-
ligare lättnader i form av sänkt ränta och utökade 
köp av statsobligationer senare i höst. Dessa åtgär-
der är inte betingade till svensk konjunktur som för 
närvarande utvecklas starkt, utan som ett led i att 
den europeiska centralbanken sannolikt genomför 
ytterligare stimulansåtgärder. Om ECB ökar sin penning-
politiska stimulans sätter det press på kronan, vilket 
Riksbanken vill undvika. Den amerikanska central-
banken valde att inte höja räntan vid sitt möte  
i december med hänsyn till den osäkra utvecklingen 
i omvärlden. Chefen för den amerikanska central-
banken Janet Yellen signalerade dock i ett tal att 
räntan fortfarande sannolikt kommer att höjas i år, 
en åsikt hon delar med ett flertal Fed-ledamöter. 
Beskedet från den amerikanska centralbanken fick 
inga större effekter på de korta marknadsräntorna i 
Europa.

Börskurserna har sedan ett antal månader varit i en fallande 
trend. Nedgången bör ses mot bakgrund av att världsindex dess-
förinnan hade trefaldigats sedan finanskrisen 2009. Den sex år 
långa globala börsuppgången varade dessutom utan större av-
brott med undantag för 2011 då främst Europa hade en börs-
svacka. Nuvarande kursfall, sedan senaste toppen innan som-
maren, summerar till 10-15 procent för utvecklade marknader 
och runt 20 procent för tillväxtmarknader. Årets tidigare upp-
gång på Stockholmsbörsen har därmed raderats ut och de flesta 
utländska börser ligger på minus sedan årsskiftet. Till detta 
kommer kraftiga ras i flera valutor inom tillväxtmarknaderna. 
Tillväxtmarknaderna är tekniskt sett redan inne i en så kallad 
”bear market”, med ihållande fallande börskurser och flera av de 
länder som ingår i begreppet befinner sig i recession. 
Börsnedgångarna har dock planat ut något sedan det värsta raset 
i augusti men september månad slutade ändå på minus med 
fortsatt stora svängningar. Börsklimatet präglas av fortsatt oro 
trots att ekonomiska data från både Europa och USA ser ganska 
bra ut. En förklaring är djupt rotad osäkerhet kring om Kinas 
tillväxt håller på att bromsa in rejält och om detta i så fall skulle 
vara tillräckligt för att utlösa något som liknar en global lågkon-
junktur. Fallande råvarupriser och negativa kommentarer från 
industriföretag verksamma i Kina tyder på en försvagning men 
kinesisk konsumtion och fastighetspriser tycks hållas uppe väl. 
Svagare efterfrågan på råvaror från Kina påverkar tillväxten i 
främst råvaruexporterande tillväxtländer. En kraftigare inbroms-
ning av kinesisk tillväxt skulle påverka övriga Asien och indirekt 
även Europa och USA. En positiv faktor för aktiemarknaden ge-
nerellt är att kursfallen har gjort börserna lägre värderade.

dollarn kommer att fortsätta att stärkas mot kronan under 
kommande månader enligt vår nuvarande bedömning. Vad 
gäller kronan gentemot euron, ser vi att skillnader i ränteni-
våer mot eurozonen till följd av Riksbankens räntepolitik 
talar för att kronan kommer att ligga kvar på dagens relativt 
svaga nivå mot euron de närmaste månaderna. På längre 
sikt bör dock fundamentala faktorer som starkare tillväxt 
och stabila statsfinanser i Sverige relativt euroländerna tala 
för att kronan stärks mot euron.



Aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

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

Utveckling placeringsförslag 2015-10-12 (%)

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

Bekväm Potential –1,5 5,0

Utveckling placeringsförslag 2015-10-12 (%)
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Bekväm Tillväxt  
(Hög risk)

Bekväm Stabil  
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(Medelrisk)

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag
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Spar och placeringsförslag
Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i 
respektive fond. När du sprider sparandet på flera  
fonder minskar den totala risken i sparandet.
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(Strukturerad 
placering)
25%

Sverige Tillväxt
(Strukturerad
placering)
10%

  Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Balans
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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 *** 101,10 -2,1 -4,4 23,0 16,2

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 90,45 -2,8 - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 97,00 -0,7 - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 86,12 -5,5 - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 94,19 -1,6 - - -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 89,03 -3,8 - - -

Länsförsäkringar Bekväm Pension 112,77 -3,3 -0,2 - -

Länsförsäkringar Europa Aktiv **** 372,67 -3,8 4,1 51,4 52,8

Länsförsäkringar Europa Index *** 155,08 -5,2 2,2 50,6 51,1

Länsförsäkringar Fastighetsfond 2493,25 0,3 11,2 91,9 105,7

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 102,71 -1,2 -0,2 - -

Länsförsäkringar Global Aktiv *** 285,67 -5,4 -0,8 40,2 54,7

Länsförsäkringar Global Index 141,96 -5,1 0,4 - -

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 71,63 -0,6 -1,8 0,8 -2,3

Länsförsäkringar Japanfond *** 78,46 -10,2 4,0 54,5 48,2

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 101,73 -0,2 -0,1 - -

Länsförsäkringar Kort Räntefond *** 104,72 -0,1 -0,1 2,1 6,0

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 158,08 -0,5 0,6 7,6 16,5

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 163,13 -2,7 0,9 29,4 41,0

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 165,88 -2,8 0,6 33,0 44,6

Länsförsäkringar Pension 2020 2 ***** 173,54 -3,8 0,2 44,0 54,4

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 184,17 -4,8 -0,5 51,0 61,8

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 181,52 -4,8 -0,6 50,9 61,6

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 95,66 -4,8 -0,6 50,7 61,3

Länsförsäkringar Pension 2040 2 ***** 95,46 -4,8 -0,6 50,9 61,5

Länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 113,10 -4,8 -0,8 50,3 60,8

Länsförsäkringar Småbolag Sverige *** 537,98 -0,6 12,2 92,3 82,8

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 31,97 -4,9 -0,5 45,8 54,0

Länsförsäkringar Sverige Aktiv *** 1101,87 -4,5 4,9 49,3 55,1

Länsförsäkringar Sverige Index *** 235,36 -4,8 1,2 50,4 54,8

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 236,32 -3,4 -12,6 4,9 -6,5

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 96,16 -3,4 -8,9 - -

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 305,86 -3,1 -1,3 22,8 31,1

Länsförsäkringar USA Aktiv **** 247,91 -5,2 -0,6 75,0 115,4

Länsförsäkringar USA Index **** 225,65 -4,4 0,5 75,8 120,1

Alfred Berg Ryssland **** 295,95 -1,1 19,2 -19,7 -21,3

BlackRock Dynamic Diversified Growth ** 113,75 -2,2 -3,7 10,2 -

BlackRock Emerging Europe A *** 673,32 -4,2 -7,0 -13,3 -21,3

BlackRock European A **** 1001,27 -5,1 4,5 52,4 54,4

BlackRock Latin America Fund A2 ** 385,30 -9,5 -22,9 -24,1 -39,6

BlackRock World Mining A2 USD ** 181,92 -12,6 -33,6 -51,8 -62,4

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1046,66 -3,9 -11,6 -18,0 -4,3

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1503,58 -1,5 -3,5 10,3 22,4

BNP Paribas Equity World Aqua 1240,88 -5,5 -0,6 - -

Catella Reavinstfond *** 367,25 -4,9 -0,4 52,8 54,0

Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1147,60 -4,3 -8,4 50,5 37,6

DNB Realräntefond **** 113,66 -0,2 1,8 2,2 13,4

DNB Renewable Energy *** 773,98 -8,5 -3,4 47,6 -0,4

East Capital Rysslandsfonden ** 714,68 -2,6 7,7 -39,2 -42,9

East Capital Östeuropafonden *** 25,91 -3,7 -2,4 -21,2 -32,6

Enter Pension 1163,91 -1,2 4,7 - -

Enter Return *** 1118,60 -0,2 0,0 4,6 13,8

Fidelity America Fund **** 70,07 -5,1 0,1 89,5 133,5

Fidelity Asian Special Situations ***** 281,22 -1,9 -2,9 38,8 36,9

Fidelity China Focus Fund **** 400,48 -4,2 -1,0 60,4 30,1

Fidelity EMEA Fund **** 104,92 -1,7 -1,9 22,7 24,7

Fidelity European Dynamic Growth Fund **** 411,93 -3,4 13,9 66,8 78,2

Fidelity Global Focus Fund **** 416,58 -5,5 3,1 57,7 75,1

Fidelity Global Health Care Fund *** 213,73 -8,4 4,9 101,4 135,1

Fidelity India Focus Fund *** 305,04 -0,3 4,0 60,2 30,9

FIM BRIC+ *** 105,79 -1,9 -7,7 11,9 -12,8

GAM Star China Equity USD *** 172,55 -4,1 -0,1 60,0 31,8

JPM Africa Equity A AccUSD *** 79,01 -3,8 -13,9 10,8 10,8

JPM US Small Cap Growth *** 159,35 -9,7 -4,0 59,9 95,4

Lannebo Mixfond **** 19,42 -2,5 7,6 38,6 45,7

Lannebo Pension 122,04 -1,9 9,0 - -

Lannebo Småbolag ***** 65,05 -1,3 13,9 106,1 106,0

Lannebo Sverige **** 27,45 -3,9 6,7 65,6 64,5

Lynx Dynamic 1 126,95 -1,4 -7,0 23,3 28,2

Macquarie Asia New Stars ***** 208,92 -2,2 10,3 100,6 -

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 119,28 -3,0 -4,1 7,1 -

Parvest Global Environment EUR **** 1350,94 -5,1 -2,9 53,8 56,2

PIMCO Global Investment Grade 10,64 -0,9 -0,6 - -

SEB Asset Selection SEK Lux 179,55 1,5 4,3 28,4 28,2

SEB Europafond Småbolag ***** 58,59 -2,4 24,8 117,0 133,4

SEB Hållbarhetsfond Global **** 13,29 -2,7 1,4 67,8 86,2

SEB Nordenfond *** 22,01 -4,7 6,5 65,0 57,8

SKAGEN Global SEK *** 1270,62 -5,5 -4,2 35,9 49,6

SKAGEN Kon-Tiki SEK *** 636,07 -2,6 -12,2 7,9 4,1

Standard Life GARS 128,06 -0,8 0,9 14,7 -

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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