
Europa kommer ha det fortsatt tufft ur ett his-
toriskt perspektiv, illustrerat av bland annat 
något sämre utsikter hos tyska industribolag. 
Vi ser den långsiktiga trenden som försiktigt 
positiv med visst motstånd till slutet på året, 
drivet av bland annat relationen med Ryssland. 
I USA ser vi tecken på att tillväxten sprider 
sig även till de lite mindre verksamheterna. 
En förutsättning för hållbarheten i den eko-
nomiska återhämtningen. Detta trots stark 
dollar som främjar exportörerna i övriga 
världen. I Sverige påverkas transparansen 
mot framtiden av en svag minoritetsregering. 
Dock tar svenska konsumenter osäkerheten 
med ro och drar landet framåt

I Europa fortsätter trenden att falna
Tyska IFO-index följer de tyska industribola-
gens syn på tillvaron. Under 2014 har vi sett 
en negativ trend, dock från förhållandevis 
goda nivåer. Tysk export till Ryssland mins-
kade runt 15 procent under årets fem första 
månader, alltså redan innan Ukraina-krisen. 
Tillsammans med fortsatta bekymmer för 
Frankrike förefaller det ganska logiskt att 
tyska bolag förhåller sig dämpade.
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 7,21 +24 öre 
Hittills i år +78 öre

EUR/SEK 9,11 –7 öre 
Hittills i år +26 öre

100 JPY/SEK 6,57 –14 öre 
Hittills i år +46 öre

EUR/USD 1,26 –6 cent 
Hittills i år –12 cent

GBP/SEK 11,68 +11 öre 
Hittills i år +107 öre

Stockholm –0,2% 
OMXS, Hittills i år +5,6%

London –2,9% 
FTSE, Hittills i år –1,9% 

New York –0,3% 
Dow Jones, Hittills i år +2,8%

Nasdaq –1,9% 
Nasdaq, Hittills i år +7,6%

Tokyo +3,1% 
Topix, Hittills i år +1,2%

Svensk lång 1,49% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +10 punkter 
Hittills i år –100 punkter

Svensk kort 0,18% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden –3 punkter  
Hittills i år –55 punkter

SEPTEMBER

I denna kontext överraskade ECB under 
månaden med sitt besked att redan i oktober 
börja köpa räntepapper för att främja prissätt-
ning och likviditet på kreditmarknaden. Den 
första TLTRO-omgången har även sjösatts. 
ECB förser här banker inom euroszonen med 
väldigt billig finansiering förutsatt att peng-
arna lånas vidare till produktiva delar av eko-
nomin. Denna utlåning från ECB görs i två 
huvudomgångar med möjlighet till ytterligare 
justeringar framöver.

Valutor och penningmängd  
pekar dock åt rätt håll för Europa
ECBs initiativ tillsammans med sund tillväxt 
i USA reflekteras i respektive valutor. I vårt 
huvudscenario ser vi en ytterligare stärkning 
av dollarn mot euron. Över tid förväntar vi 
oss att detta ska reflekteras i Europas export 
och på marginalen bidra med tillväxt.

Under september kom indikatorer gäl-
lande dämpade gasflöden till Europa från 
Ryssland. Vår tolkning är att detta är en rysk 
reaktion på den lageruppbyggnad som skett i 
Europa tidigare i år. Med lägre leveranser för-
svarar Ryssland sin maktposition inför den 

Konjunktur och marknad: 

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll

energiintensiva vintern genom att begränsa 
och eventuellt reducera befintliga lager. Detta 
är i sig hanterbart men det belyser den proble-
matiska dynamiken och den osäkerhet vi ser 
framöver. Accelererar denna politiska proble-
matik har det givetvis potential att buckla till 
tillväxtkurvan rejält. Det ligger dock inte i 
vårt huvudscenario.

 
I USA ser vi i stället  
en breddning av tillväxten
Amerikansk tillväxt för andra kvartalet revi-
derades upp till 4,6 procent under månaden. 
Detta var i linje med förväntningarna och ska 
ses i ljuset av första kvartalets tillväxt på 
minus 2,9 procent.

Signaler från den amerikanska ekonomin 
förefaller i stort gå i rätt riktning. Ordrar på 
kapitalvaror har uppvisat en positiv trend 
under 2014 vilket antyder att det finns företag 
som tror på sin verksamhet och i någon mån 
investerar där efter. Det finns även signaler 
som antyder att detta börjar sprida sig ner i de 
något mindre företagen, en tidigare saknad 
pusselbit.

Fortsättning sid 2 



Privat Ränta
Sparkonto 0,10
Privatkonto 0,00
Aktielikvidkonto 0,10
Fasträntekonto 3 mån 1,05
Fasträntekonto 6 mån 1,45
Fasträntekonto 1 år 1,30
Fasträntekonto 2 år 1,50
Fasträntekonto 5 år 2,05
Företag Ränta
Placeringskonto Företag 0,10
Rörelsekonto Lantbruk 0,00
Placeringskonto Lantbruk 0,10
Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

1,55

Bindningstid Ränta
Rörlig ränta 3 mån 2,41
1 år 2,44
2 år 2,51
3 år 2,58
4 år 2,92
5 år 3,03
7 år 3,53
10 år 3,89

Våra bankräntor 2014-10-13 (%)

Våra boräntor 2014-10-13 (%)

Länsförsäkringar 
Flexibel 0-100

Fördelning per 2014-09-30

Tillväxtmarknad
4,3% (8,5)

Nordamerika
11,3% (6,9)

Europa
18,5% (14,1

Asien
2,6% (2,7%)

Globalt
1,0% (1,0)

Japan
0,4% (1,0)

Sverige
19,9% (23,9)

Räntebärande
42,1% (41,9)

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  

Amerikansk inflation har varit ett tema 
under vår och sommar som dock svalnat en 
smula under augusti och september. Den 
underliggande inflationen ligger till grund för 
FED’s räntepolitik och således den första rän-
tehöjningen. Vår bedömning är att en första 
höjning kommer först i mitten av 2015. Dock 
inte tack vare det tappade momentum i infla-
tionstakten som vi kan se just nu.

 
Svensk ekonomi efter valet
Det saknas internationell medvind som kan 
dra med den svenska exportmaskinen. Förut-
sättningarna för det inhemska är således av 

synnerligen stor vikt. I det läget bidrar inte en 
minoritetsregering med den framåtblickande 
transparens man kan önska sig i analysen. 
Särskilt inte vad gäller viktiga men politiskt 
farliga frågeställningar som hushållens belå-
ning och den trånga bostadsmarknaden i 
storstadsregionerna. Just detta är dock av 
synnerligen vikt då det är hushållen som drar 
tillväxten.

 Under september fick vi även revideringar 
på tillväxten för andra kvartalet. Det mest 
påtalande var en kraftig upprevidering av just 
privat konsumtion. Det är en poäng värd att 
belysa när Europa i övrigt befinner sig i en 

genuin kris så konsumerar vi tillväxten framåt. 
På det temat fick vi även siffror för detalj-
handlen som hade en stark augustimånad.

Även för svensk del ser valutan ut att fram-
över på marginalen kunna främja industrin.

Givet den något svagare utvecklingen vi 
förväntar oss i närtid från Europa ser vi dock 
denna valutaeffekt främst som en möjlighet 
att kompensera för minskad efterfrågan. Av 
de färre europeiska ordrar världen nu kom-
mer se har svenska bolag lite bättre förutsätt-
ningar att ta en större andel.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



Efter en lång period med fallande räntor, steg de 
långa marknadsräntorna under september månad. 
Ränteuppgången ska i första hand ses som en rekyl 
på de kraftigt fallande räntorna under sommaren då 
räntorna i eurozonen föll mot nya rekordlåga nivåer. I 
eurozonen håller förväntningar på att europeiska 
centralbanken (ECB) kommer att utöka sitt köppro-
gram av företagsobligationer till statsobligationer ner 
nivån på de långa marknadsräntorna. Detta påverkar 
även de svenska långräntorna, då investerare söker 
efter avkastning i denna lågräntemiljö. Det som talar 
för stigande långräntor är att den viktiga amerikanska 
räntenivån kommer att stiga då centralbanken avslu-
tar sitt köprogram av obligationer under hösten och 
börjar höja räntan i mitten av nästa år. Förväntningar 
på stödköp av obligationer från ECB och signaler om 
låga korträntor från både ECB och Riksbanken håller 
dock tillbaka räntenivåerna. Vi tror fortsatt att lång-
räntorna kommer att stiga gradvis under det kom-
mande året, vilket gör placeringar i långa räntefonder 
mindre attraktiva. När den löpande avkastningen i 
långa räntefonder ligger under 1 procent, ger detta 
ett dåligt skydd om räntorna stiger. Vi anser av den 
anledningen att man kan minska andelen långa rän-
tefonder något och öka andelen räntefonder med 
flexibel löptidsstrategi.

Den svenska kronan försvagades mot amerikanska 
dollarn och euron under september. Den amerikanska 
dollarn stärktes på bred basis mot många valutor i 
världen under september månad, och mot kronan blev 
förstärkningen närmare 4 procent. Orsaken till den 
starka dollarn var skillnader i penningpolitik, där den 
amerikanska centralbanken förväntas strama åt politi-
ken genom att höja räntan under nästa år samtidigt 
som styrräntorna i andra länder förväntas ligga kvar på 
låga nivåer under en lång tidsperiod. Valutakursen blir 
därmed den tryckutjämnare som behövs för att få fart 
på eurozonens ekonomi, och även bromsa upp den 
fallande inflationen genom högre importpriser. För 
svensk del är en svagare krona välkommen då export-
industrin utvecklats mycket svagt, delvis till följd av 
en tidigare stark krona. Den svaga exporten är dock 
även en följd av låg efterfrågan från eurozonen vilken 
kan få hjälp genom en mer expansiv ekonomisk poli-
tik i Europa. Kronan försvagades marginellt mot euron 
under månaden. Några effekter av riksdagsvalet och 
den mer osäkra parlamentariska situationen gick inte 
att spåra i valutakursen mot euron. Vi tror att kronan 
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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

Hushållen kan räkna med fortsatt låga bolåneräntor 
efter Riksbankens besked att låta reporäntan ligga 
kvar på 0,25 procent i september. Enligt deras prog-
nos för framtiden dröjer det till slutet av nästa år 
innan de försiktigt börjar höja räntan igen, vilket 
innebär att bolåntagare får behålla den låga ränte-
kostnaden under lång tid till. Men olika åtgärder 
diskuteras för att minska hushållens risker med för 
stora skulder. Därför bör hushållen ta höjd för 
skärpta regler för bolån som kommer att påverka 
kostnaderna. Även om tremånaders bindningstid 
sannolikt blir det mest lönsamma den närmaste tiden, 
ligger de längre bindningstiderna på mycket låga 
nivåer och kan av trygghetsskäl vara klokt att välja 
för en del av lånet. Nu när räntekostnaden är låg är 
det också idé att amortera extra för att på sikt 
minska skulden.

De korta marknadsräntorna var oförändrade på låga 
nivåer i september och fick stöd av en överraskande 
räntesänkning från den europeiska centralbanken i 
början av månaden. Riksbanken lämnade räntan 
oförändrad vid sitt möte i september, ett beslut som 
baserade sig på Riksbankens syn på en fortsatt 
återhämtning av världsekonomin och en inflation 
som närmar sig målet på ett par års sikt. Mot bak-
grund av den överaskande svaga inflationstakten på 
minus o,4 procent under september, förväntar vi oss 
att Riksbanken kommer att sänka reporäntan från 
0,25 till 0,05 procentenheter vid sitt möte i oktober. 
Orsaken är att avvikelsen från inflationsmålet på 2 
procent är för stor samt möjligheten för Riksbanken 
att uppnå målet på 2 års sikt. Ränteförändringen 
sker trots vår grundsyn att svensk tillväxt förblir blir 
relativt god under de närmaste åren, särskilt i ett 
internationellt perspektiv. Den låga nivån på korträn-
torna innebär att avkastningen i korta ränteplace-
ringar kommer att bli låg det närmaste året, strax 
under 0,5 procent för traditionella korträntefonder 
och strax under en procent för korta räntefonder 
med inslag av företagskrediter. För att öka den lö-
pande avkastningen i korta ränteplaceringar, kan 
man öka andelen fonder med inslag av företagskre-
diter, då miljön med måttlig tillväxt och låg konkurs-
grad anses fortsatt gynnsam för kreditplaceringar.

Vi föredrar amerikanska storbolag och aktiemarkna-
der som gynnas av starkare dollar, exempelvis japan-
ska och selektivt asiatiska aktier.

De senaste åren har aktiemarknaden inte tagit ett 
enda steg utan att centralbankerna haft ett avgörande 
inflytande på kursutvecklingen. Nyligen varnade central-
bankernas centralbank, Bank for International Settle-
ments, för att vägen till normalisering av penning-
politiken kan bli skumpig.

I oktober förväntas den amerikanska centralban-
ken upphöra med sina kvantitativa lättnader och 
under sommaren 2015 förväntas de börja höja rän-
tan. Den extraordinära penningpolitiken i USA går 
mot sitt slut och vi räknar därför med större kurs-
svängningar framöver. I USA har företagen valt att 
utnyttja den låga kostnaden för att låna pengar till 
att köpa tillbaka aktier. Dessa återköp har varit den 
huvudsakliga drivkraften bakom uppgången på bör-
sen de senaste åren.

Höstens oro på kreditmarknaden i USA kan tyda 
på varning för det fjärde kvartalet. Stigande kredit-
spreadar innebär att det bli dyrare för företagen att 
köpa tillbaka aktier. Till en början innebär det att 
amerikanska småbolagsaktier börjar hamna efter 
stora kvalitetsbolag. Vi föredrar därför amerikanska 
storbolag och aktiemarknader som gynnas av star-
kare dollar, exempelvis japanska och selektivt asia-
tiska aktier som har utvecklats väl sedan i våras.

kommer att vara oförändrad mot euron den närmaste 
tiden då relativt starka fundamenta i Sverige jämfört 
med euroländerna motiverar dagens valutakurs. Den 
amerikanska dollarn har stärkts något mer än vi för-
väntat oss den senaste månaden varför det kan komma 
en rekyl på kort sikt. Den underliggande trenden för 
en starkare dollar är dock intakt, varför vi tror att dollarn 
kommer att fortsätta stärkas det närmaste året.



Aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

Aktiv Defensiv 0,1 2,8
Aktiv Stabil –0,3 2,5
Aktiv Balans –2,0 1,8
Aktiv Tillväxt –3,6 3,7
Aktiv Potential –4,2 4,9

Utveckling placeringsförslag 2014-10-11 (%)

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

Spar- och placeringsförslag
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(Mycket låg risk)

Aktiv Tillväxt  
(Hög risk)

Aktiv Stabil  
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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 0,0 1,90
Bekväm Stabil –1,8 2,9
Bekväm Balans –2,6 3,0
Bekväm Tillväxt –5,7 3,8

Bekväm Potential –7,5 4,0

Utveckling placeringsförslag 2014-10-11 (%)

Bekväm Defensiv  
(Mycket låg risk)

Bekväm Tillväxt  
(Hög risk)

Bekväm Stabil  
(Låg risk)

Bekväm Potential  
(Mycket hög risk)

Bekväm Balans  
(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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Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder
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lansforsakringar.se

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 Aktiv Kreditfond 73,00 0,1 0,0 0,6 –4,8

Länsförsäkringar Asienfond *** 99,56 –3,4 16,6 31,5 31,9

Länsförsäkringar Bekväm Pension 106,96 –1,8 – – –

Länsförsäkringar Europa Aktiv *** 348,91 –1,7 13,4 58,9 38,6

Länsförsäkringar Europa Index *** 145,66 –1,5 9,2 60,2 41,5

Länsförsäkringar Fastighetsfond 1943,05 –2,8 20,9 77,4 137,2

Länsförsäkringar Flexibel 0-100 114,84 –0,8 5,2 13,4 –

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 103,38 –0,2 3,5 – –

Länsförsäkringar Försiktig ** 121,01 –0,3 6,0 21,1 28,5

Länsförsäkringar Global Index 278,01 –4,0 7,0 58,1 50,6

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 128,36 –0,3 16,0 – –

Länsförsäkringar Japanfond *** 70,33 0,2 8,1 29,0 27,7

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 101,68 0,1 1,2 – –

Länsförsäkringar Kort Räntefond ** 104,79 0,0 0,7 4,1 6,2

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 154,63 –0,1 5,1 9,7 19,0

Länsförsäkringar Offensiv *** 112,21 –0,8 9,9 49,2 40,2

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 153,82 –0,2 8,7 34,4 36,4

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 156,28 –0,2 9,2 41,0 39,3

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 161,54 –0,6 11,3 54,9 48,6

Länsförsäkringar Pension 2025 2 **** 170,38 –0,9 12,8 62,8 54,6

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 167,99 –0,9 12,8 62,7 54,6

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 88,57 –0,9 12,8 62,6 54,4

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 88,32 –0,9 12,8 62,6 54,3

Länsförsäkringar Pension 2045 2 *** 105,12 –0,9 12,7 62,6 53,8

Länsförsäkringar Småbolag Sverige ** 434,69 –3,4 13,2 79,0 87,6

Länsförsäkringar Statsobligationsfond ** 11,41 0,0 4,7 5,6 15,0

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 29,78 –1,1 12,0 57,5 45,7

Länsförsäkringar Sverige Aktiv *** 958,93 –1,0 6,4 60,3 77,1

Länsförsäkringar Sverige Index *** 217,34 –0,7 7,5 69,5 80,0

Länsförsäkringar Teknologifond *** 253,15 –5,2 10,7 21,5 15,7

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 103,19 –5,1 – – –

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 299,03 –1,5 7,8 35,6 31,0

Länsförsäkringar USA Aktiv  **** 216,53 1,6 18,8 80,7 94,9

Länsförsäkringar USA Index **** 195,60 1,9 19,6 85,9 103,2

Alfred Berg Ryssland **** 332,23 –3,9 –12,9 5,7 7,3

BlackRock Dynamic Diversified Growth 117,59 0,0 4,4 – –

BlackRock Emerging Europe A *** 763,90 –3,3 –3,2 12,2 1,4

BlackRock European A **** 899,06 –1,5 3,0 58,4 38,9

BlackRock Latin America Fund A2 *** 519,48 –12,6 14,8 5,0 –1,7

BlackRock World Mining A2 USD ** 298,44 –9,3 2,1 –25,1 –26,0

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1218,15 –3,4 2,3 13,0 –

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1544,47 –0,2 5,4 29,4 36,0

Catella Reavinstfond *** 343,90 –3,0 8,1 75,5 90,0

DNB Realräntefond **** 112,71 0,3 8,0 5,9 20,3

DNB Renewable Energy *** 880,05 –7,5 18,0 51,2 0,4

East Capital Rysslandsfonden *** 943,29 –6,1 –21,8 –9,6 –8,8

East Capital Östeuropafonden **** 30,58 –5,0 –10,9 –2,1 –6,5

Enter Pension 1056,04 –1,1 – – –

Enter Return **** 1111,13 0,0 2,6 8,1 15,9

Enter Sverige ** 1739,77 –2,2 6,2 59,8 67,5

Fidelity America Fund ***** 60,01 0,4 22,5 96,0 105,8

Fidelity Asian Special Situations **** 262,16 –3,0 17,2 44,9 49,0

Fidelity China Focus Fund **** 330,23 –3,0 10,2 36,5 22,6

Fidelity EMEA Fund ***** 101,16 –3,1 4,4 35,7 41,1

Fidelity European Aggressive Fund ** 138,07 –3,4 3,7 54,6 37,3

Fidelity Global Focus Fund **** 368,53 –1,0 14,0 60,5 71,5

Fidelity Global Health Care Fund *** 176,30 2,9 27,7 93,2 102,8

Fidelity India Focus Fund **** 261,73 1,5 48,1 41,2 48,5

Fidelity Japan Advantage **** 1680,50 1,3 5,9 24,0 33,6

FIM BRIC+ ** 108,18 –6,0 10,2 19,3 –1,0

FIM Russia Small Cap * 28,59 –2,1 –15,4 –43,1 –47,1

GAM Star China Equity USD ***** 156,26 –5,3 4,9 60,5 63,5

JPM Africa Equity A AccUSD **** 89,75 –2,6 14,7 51,1 51,8

JPM Brazil Equity Fund *** 52,97 –16,7 8,6 –13,1 –19,3

JPM US Small Cap Growth *** 138,74 –1,4 0,4 72,2 92,9

Lannebo Mixfond **** 16,81 –1,1 4,3 37,7 50,6

Lannebo Pension 104,45 –0,9 – – –

Lannebo Småbolag **** 50,79 –3,8 9,1 93,4 111,2

Lannebo Sverige ** 24,06 –0,7 12,0 79,2 90,5

Lynx Dynamic 1 **** 120,51 2,9 13,2 14,3 32,0

Macquarie Asia New Stars 175,85 1,9 27,1 75,9 –

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 125,86 –2,5 1,9 35,9 –

Parvest Global Environment EUR **** 1280,58 –2,1 6,5 64,0 43,5

PIMCO Global Investment Grade 10,59 –0,7 6,2 – –

PIMCO Unconstrained Bond 109,53 –0,1 2,7 – –

SEB Asset Selection SEK Lux 162,06 0,2 10,2 9,4 15,3

SEB Etisk Globalfond **** 11,81 –0,8 18,0 68,3 70,8

SEB Europa Småbolag **** 42,70 –3,3 9,2 80,9 77,0

SEB Nordenfond *** 19,87 –0,6 16,7 79,0 59,6

SKAGEN Global SEK **** 1281,64 –4,0 10,4 58,5 63,8

SKAGEN Kon-Tiki SEK ***** 698,54 –7,6 6,0 31,7 36,8

Standard Life GARS 126,05 1,1 4,4 24,9 –

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: Olof Daneskog, olof.daneskog@lansforsakringar.se
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