
Ökad offentlig konsumtion  
stärker svensk tillväxt
Till följd av den kraftiga ökningen av antalet 
asylsökande ser vi att den offentliga konsum-
tionen kommer vara en viktig drivkraft för den 
inhemska efterfrågan. Den ovanliga kombina-
tionen av en expansiv penning- och finans-
politik i samband med en mycket stark privat 
efterfråga gör att osäkerheten i konjunktur-
bedömningen blir något större än vanligt. 
Vår syn på privat konsumtion, investeringstakt 
och exporttillväxt är överlag oförändrad där 
vi även tidigare såg en stark tillväxt framö-
ver. Konjunkturbarometern i november visade 
på en stark ekonomisk tillväxt, även om 
graden av optimism sjönk något. Inflationen 
har utvecklats enligt förväntan, KPI 
fortsätter att tyngas av energipriser och 
sjunkande räntor men dessa effekter väntas 
gradvis klinga av under det kommande året. 
Det underliggande inflationstrycket påverkas 
i dagsläget starkt av positiva valutaeffekter. 
Försvagningen av kronan under 2014 har lyft 
inflationen, men även denna effekt väntas 
klinga av under närmaste halvåret. Vi tror 
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Räntor Aktier Utvecklingen anges i lokal valutaValutor
USD/SEK 8,72 +23 öre 
Hittills i år +89 öre

EUR/SEK 9,21 –17 öre 
Hittills i år –27 öre

100 JPY/SEK 7,07 0 öre 
Hittills i år –65 öre

EUR/USD 1,06 –4 cent 
Hittills i år –16 cent

GBP/SEK 13,12 +6 öre 
Hittills i år +95 öre

Stockholm +3,7% 
OMXS, Hittills i år +11,2%

London –0,1% 
FTSE, Hittills i år –3,2% 

New York +0,3% 
Dow Jones, Hittills i år –0,6%

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

Tokyo +1,4% 
Topix, Hittills i år +12,3%

Svensk lång 0,74% 
10-årig statsobligation 
Under månaden +10 punkter 
Hittills i år –18 punkter

Svensk kort –0,34% 
90 dgr statsskuldväxel 
Under månaden +5 punkter  
Hittills i år –43 punkter
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dock att den starka inhemska efterfrågan, 
tillsammans med tillfälliga skatteeffekter; 
ökad bensinskatt och minskat rotavdrag, 
kommer att kompensera denna nedgång och 
hålla inflationen på en hyfsad nivå in i 2016. 
Detta förutsätter dock att kronan inte stärks 
för mycket eftersom det skulle sätta press 
nedåt på inflationen. För att undvika detta 
tror vi att Riksbanken kommer att behöva 
göra penningpolitiken ännu mer expansiv. Då 
ECB förlängt sitt nuvarande stödköpspro-
gram och sänkt räntan tror vi att även 
Riksbanken sänker styrräntan ytterligare på 
mötet i december. Vi tror även att höjnings-
takten blir ytterligare något lägre än vad vi 
tidigare trott och att reporäntan når nollstreck-
et återigen först mot slutet 2017. 

Eurozonen – stabil återhämtning,  
men mer stimulans väntas
BNP för tredje kvartalet växte med 1,6 procent 
jämfört med tredje kvartalet 2014, vilket var 
enligt våra förväntningar. För 2016 justerar vi 
upp prognosen något, främst på grund av en 
starkare exporttillväxt, men även en viss för-

Konjunktur och marknad: 

ECB fortsätter stimulera

bättring av investeringstillväxten. Den kraftiga 
ökningen av antalet asylsökande torde också 
innebära anledning till utökad finanspolitisk 
stimulans, vilket i sin tur stärker tillväxten.

Inflationen i eurozonen har däremot utveck-
lats marginellt svagare än väntat under hösten. 
Vi ser fortfarande inga tendenser på att infla-
tionstrycket kommer att öka nämnvärt i närtid, 
resursutnyttjandet är fortfarande mycket lågt 
och arbetslösheten fortsatt hög även om den 
återhämtat sig. 

ECB lämnade vid septembermötet både 
styrränta och stödköpsprogram oförändrade. 
Det var dock tydligt att ECB-ledamöterna 
var missnöjda med takten på återhämtningen 
och att de även såg en förhöjd riskbild, det 
vill säga ökad risk för en sämre utveckling än 
väntat. En stärkt euro pressar den europeiska 
inflationen nedåt, vilket gör det svårare för 
den ECB att nå sitt mål. Den inhemska infla-
tionen bedöms inte hinna ta fart innan effek-
ten av den tidigare försvagningen av euron 
ebbar ut, vilket då betyder att ECB behöver 
försvaga euron ytterligare. Även om oron på 
finansmarknaden har avtagit sedan dess och 
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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 2015-12-11 (%)

Våra boräntor 2015-12-11 (%)

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  

att sannolikheten för en första räntehöjning 
från FED har ökat valde ECB som väntat att 
utöka stimulansen i december. De sänkte 
inlåningsräntan till -0,3 procent och förlängde 
stödköpsprogrammet till och med mars 2017. 

USA – Konjunkturen fortsatt stark, 
tillverkningssektorn svag
BNP för tredje kvartalet växte med 2,1 procent 
jämfört med tredje kvartalet 2014. Utvecklingen 
drivs dock främst av tjänstesektorn, medan 
tillverkningsindustrin utvecklas betydligt 
svagare. Anledningen till detta är främst en 
stärkt dollar och ett fallande oljepris som slår 
mot tillverkningsindustrin. En starkare dollar 
slår mot företagens exportmöjligheter och ett 
lägre oljepris har inneburit neddragningar av 
investeringar i oljeindustrin. Vi ser fortfarande 

inga tecken på att detta ska sprida sig till tjänste-
sektorn. Arbetsmarknaden har utvecklats 
enligt förväntan. Sysselsättningssiffrorna för 
oktober var betydligt starkare än de svaga 
siffrorna som kom i början av hösten, vilket 
stämde överens med vår tidigare bedömning. 
Även inflationen har utvecklats enligt förvän-
tan, men en ytterligare stärkt dollar kan 
komma att tynga inflationen mer än väntat 
framöver. Vår sammanlagda bedömning talar 
även fortsättningsvis för att centralbanken 
höjer styrräntan vid mötet i december. 

Kina överlag enligt förväntan
Vi justerarupp tillväxtutsikterna marginellt 
för Kina, främst på grund av den fortsatt 
starka tillväxten under det tredje kvartalet. 
Vi ser dock fortsatt en vikande konjunktur 

framför oss. Det är fortfarande tillverknings-
industrin som går sämst, och exporten hålls 
tillbaka av den starka yuanen. Bland ljus-
punkterna hittar vi en förbättrad tillväxt i 
detaljhandeln och även att tjänstesektorn 
överlag fortsätter uppvisa motståndskraft. 
Den kinesiska arbetsmarknaden mattas av 
men ser ändå förhållandevis bra ut. Inflations-
takten har sjunkit något och vi förväntar oss 
fler åtgärder från centralbanken under kom-
mande år. Vi behåller vyn att en expansiv 
penning- och finanspolitik kommer att leda 
till att Kinas ekonomi bromsar in relativt 
långsamt. Vår bedömning är fortfarandet att 
tillväxten under kommande år landar under 
men nära sju procent.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se



De långa marknadsräntorna har pendlat mellan 0,5 och 
0,9 procent de senaste månaderna. I början av novem-
ber steg globala långräntor kraftigt efter att starka arbets-
marknadssiffror från USA publicerades. Detta gjorde det 
mer troligt att den amerikanska centralbanken höjer 
räntan vid mötet i december vilket även påverkade 
svenska långräntor. Den svenska 10-åriga statobliga-
tionsräntan låg i slutet av november på 0,73 procent, 
vilket var en ökning på drygt 10 punkter under månaden. 
Den svenska långräntan drivs av två krafter åt motsatt 
håll just nu. I ena änden har vi Riksbanken som tvingas 
till låg reporänta och ytterligare stödköp av statsobliga-
tioner för att hålla jämna steg med ECB, vilket pressar 
ner räntorna. I andra änden har vi en förväntad åtstram-
ning av den amerikanska centralbanken som pressar upp 
globala långräntor, vilket vi såg under månaden. Vi tror 
att krafterna från Riksbankens stödköpsprogram kom-
mer att hålla nere nivåerna på svenska långräntor under 
kommande månader. Riksbanken kommer, efter det se-
naste annonserade programmet på köp av 65 miljarder 
kronor, att äga cirka 200 miljarder statsobligationer vid 
halvårsskiftet 2016, vilket är ungefär en tredjedel av den 
utestående stocken. Detta pressar ner räntorna så länge 
som programmet fortgår, enligt vår bedömning. 
Avkastningen på långa ränteplaceringar kommer därmed 
att vara låg i förhållande till den underliggande ränteris-
ken under kommande månader. Investeringar i företags-
skrediter är ett annat sätt att erhålla högre avkastning.

Den svenska kronan stärktes från 9,40 till 9,27 mot 
euron men försvagades från 8,53 till 8,73 mot den 
amerikanska dollarn under november. US-dollarn har 
fortsatt att stärkas mot många valutor då den amerikan-
ska centralbanken har skickat tydliga signaler om att 
räntan med stor sannolikhet kommer att höjas på mötet 
i mitten av december. Detta samtidigt som flera central-
banker kommer att sänka räntan eller införa andra sti-
mulansåtgärder. Av denna anledning tror vi att den 
amerikanska dollarn kommer att vara fortsatt stark un-
der kommande månader. Den europeiska centralbanken 
förväntas genomföra lättnader i penningpolitiken vid sitt 
möte i början av december vilket har lett till en svagare 
euro mot många valutor de senaste månaderna. Vi tror 
att Riksbanken, vid sitt möte i mitten av december, 
kommer att följa ECB med ytterligare stimulanser. Den 
svenska kronan kommer av den anledningen att vara 
relativt stabil mot euron på kort sikt eftersom Riksbanken 
varit tydlig med att de vill undvika en förstärkning av 
kronan då det försvårar möjligheten att uppnå infla-
tionsmålet. Enligt vår bedömning kommer styrkan i 
Sveriges ekonomi relativt euroländernas bidra till att 
kronan kommer att stärkas mot euron på längre sikt.

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

Riksbanken lät reporäntan ligga kvar på historiskt låga mi-
nus 0,35 procent vid det senaste penningpolitiska mötet i 
oktober. Det innebär fortsatt mycket låga bolåneräntor som 
kommer att ligga kvar runt dessa nivåer ytterligare en tid. 
Skillnaden mellan olika bindningstider är relativt liten. 
Tremånaders bolåneränta och bindningstider upp till och 
med tre år ligger runt 2 procent och längre bindningstider 
upp till sju år ligger något över 2 procent. Med tanke på den 
låga räntenivån på längre bindningstider är det klokt för 
bostadsägare med stora bolån eller för dem som vill ha 
enklare att planera sin ekonomi att binda en del av lånet på 
längre tid för att öka tryggheten. I spåren av högre bostads-
priser har hushållen ökat sina skulder vilket är anledningen 
till att olika förslag diskuterats för att minska skuldbördan. 
Ett amorteringskrav på nya bolån kommer troligen att införas 
under nästa år trots att några remissinstanser var negativa. 
Ett skuldtak som baserar sig på hushållets årsinkomst och 
nedtrappning av ränteavdrag diskuteras också men inga 
konkreta förslag har presenterats. Det är extra viktigt i detta 
lågränteläge att planera långsiktigt och se till att skaffa sig 
en rimlig buffert och bra marginaler. Bolåntagare som vill 
öka tryggheten ytterligare kan exempelvis binda hälften av 
lånet på 5 år och hälften på tremånaders bindningstid.

De korta marknadsräntorna har under det senaste 
kvartalet förankrat sig i minusterritorium, strax un-
der Riksbankens reporänta. Under första halvan av 
november steg räntorna något, men därefter vände 
de ner. Den 2-åriga statsobligationsräntan slutade 
på minus 0,49 procent, något lägre än slutnote-
ringen i oktober. Detta innebär att marknaden räknar 
med ytterligare en mindre räntesänkning från 
Riksbanken under kommande månader. Vi tror att 
Riksbanken sänker räntan till minus 0,45 procent 
vid mötet i december och signalerar beredskap till 
ytterligare åtgärder för att säkerställa att inflationen 
tids nog når målet på 2 procent. Riksbanken an-
nonserade i oktober en utökning av stödköpspro-
grammet av statsobligationer med 65 miljarder kro-
nor, vilket kommer hjälpa till att hålla nere nivåerna 
på korträntorna under nästa år. Riksbankens låga 
ränta innebär att avkastningen på korta ränteplace-
ringar kommer att vara mycket låg det närmaste 
året. Man kan erhålla en högre avkastning genom 
investeringar i korta bostadsobligationer och före-
tagskrediter där räntemarginalerna mot statspapper 
för närvarande är relativt attraktiva. Trots detta får 
man dock ställa in sig på att den generellt låga 
räntenivån kommer att ge en mycket låg avkastning 
i korta ränteplaceringar i ett historiskt perspektiv.

Bolagens delårsrapporter visade på en viss försvagad 
vinsttillväxt men framtidsutsikterna som kommunicerades 
var inte sämre än förväntat vilket lugnade marknaden. 
Samtidigt talar mycket för en förlängd period av 
mycket låga räntor och låg inflation i stora delar av 
världen. Förväntningar om en fortsatt expansiv penning-
politik fortsätter att påverka börsutvecklingen i positiv 
riktning och centralbankerna i Europa och Japan fort-
sätter sina kraftiga stimulanser. Den amerikanska 
centralbanken, FED, förefaller dock stå inför sin första 
höjning sedan 2006 nu i december.  Om FED höjer 
räntan är detta dock något som aktiemarknaden väntat 
på länge och effekterna bör bli begränsade. Om räntan 
höjs kommer det att göras i en miljö av relativt stark 
ekonomisk data vilket gör att investerare kommer att 
känna sig trygga kring fortsatt vinsttillväxt i börsbola-
gen. Amerikanska och europeiska börsbolags kommen-
tarer om framtiden i sina kvartalsrapporter präglas av 
viss försiktighet men utsikterna är inte sämre än vad 
aktiemarknaden redan har förväntat sig. Stock holms-
börsens värdering har sjunkit en hel del sedan i våras 
och är i dagsläget högst rimligt värderad med hänsyn 
taget till extremt låga räntenivåer och relativt goda 
vinstutsikter. På längre sikt räknar vi dock endast med 
en begränsad potential för aktier globalt. Detta då den 
amerikanska börsen, som brukar vara den ledande, de 
senaste sex åren präglats av kursuppgång och konjunk-
turåterhämtning med endast ett fåtal korta avbrott, 
vilket manar till viss försiktighet.



Aktiva placeringsförslag fonder

Snabba enkla sparförslaget

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

1 månad Hittills i år

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

Utveckling placeringsförslag 2015-12-11 (%)

Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

Spar- och placeringsförslag

Aktiv Defensiv  
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Aktiv Tillväxt  
(Hög risk)

Aktiv Stabil  
(Låg risk)

Aktiv Potential  
(Mycket hög risk)

Aktiv Balans  
(Medelrisk)
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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 –0,4 –0,6
Bekväm Stabil –1,3 1,2
Bekväm Balans –1,7 3,0
Bekväm Tillväxt –2,9 5,4

Bekväm Potential –3,7 7,3

Utveckling placeringsförslag 2015-12-11 (%)
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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 *** 109,14 –1,1 3,2 28,0 18,9

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 95,70 1,3 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 97,82 0,1 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 95,71 2,5 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 96,79 0,7 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 96,19 1,8 – – –

Länsförsäkringar Bekväm Pension 121,39 0,9 7,4 – –

Länsförsäkringar Europa Aktiv *** 399,80 0,7 11,7 54,8 62,0

Länsförsäkringar Europa Index *** 168,81 0,9 11,3 55,4 63,3

Länsförsäkringar Fastighetsfond 2779,13 0,9 24,0 109,9 137,4

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 103,51 0,2 0,6 – –

Länsförsäkringar Global Aktiv *** 321,43 1,1 11,6 52,9 65,9

Länsförsäkringar Global Index 158,66 2,1 12,2 – –

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 71,93 –0,2 –1,4 –2,7 –0,7

Länsförsäkringar Japanfond *** 90,51 2,2 20,0 77,4 58,1

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 101,56 0,0 –0,3 – –

Länsförsäkringar Kort Räntefond *** 104,59 0,0 –0,2 1,7 5,7

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 158,17 –0,1 0,6 7,2 18,1

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 173,92 1,5 7,6 35,9 47,7

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 176,81 1,5 7,2 39,3 49,1

Länsförsäkringar Pension 2020 2 ***** 189,40 1,8 9,3 53,6 61,0

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 205,87 2,2 11,2 64,7 72,7

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 203,03 2,2 11,1 64,6 72,7

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 106,98 2,2 11,1 64,5 72,3

Länsförsäkringar Pension 2040 2 ***** 106,74 2,2 11,2 64,7 72,5

Länsförsäkringar Pension 2045 2 **** 126,42 2,2 10,8 63,9 71,6

Länsförsäkringar Småbolag Sverige *** 626,04 7,1 30,5 129,5 107,4

Länsförsäkringar Sverige & Världen *** 35,00 2,0 9,0 55,3 61,5

Länsförsäkringar Sverige Aktiv **** 1254,16 4,4 19,4 66,0 73,8

Länsförsäkringar Sverige Index *** 258,13 2,7 11,0 61,3 67,5

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 257,33 –0,7 –4,8 8,9 –3,2

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 102,89 –1,1 –2,6 – –

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 322,05 0,7 3,9 26,4 36,8

Länsförsäkringar USA Aktiv **** 279,73 2,7 12,2 98,5 125,7

Länsförsäkringar USA Index **** 255,87 2,7 13,9 98,9 131,5

Alfred Berg Ryssland **** 331,73 4,1 33,6 –6,9 –20,8

BlackRock Dynamic Diversified Growth ** 117,96 0,2 –0,1 13,9 –

BlackRock Emerging Europe A *** 765,14 2,2 5,7 –2,3 –15,3

BlackRock European A *** 1085,49 1,0 13,3 54,1 66,8

BlackRock Latin America Fund A2 ** 413,73 1,6 –17,2 –18,4 –39,1

BlackRock World Mining A2 USD ** 184,63 –9,6 –32,7 –51,8 –65,7

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1083,60 –0,6 –8,5 –15,9 0,8

BlueBay Investment Grade Bond Fund 1536,05 0,3 –1,4 10,4 26,8

BNP Paribas Equity World Aqua 1444,32 6,2 15,7 – –

Catella Reavinstfond *** 411,62 4,4 11,6 69,4 71,4

Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1223,74 –0,2 –2,3 56,0 39,4

Didner & Gerge Aktiefond ***** 2318,88 5,5 15,0 77,9 99,6

DNB Realräntefond **** 114,82 –0,4 2,8 4,2 16,5

DNB Renewable Energy ** 897,78 2,1 12,0 71,7 12,2

East Capital Rysslandsfonden ** 820,24 6,0 23,6 –28,6 –42,1

East Capital Östeuropafonden *** 28,42 1,5 7,0 –14,9 –31,1

Enter Pension 1240,25 3,4 11,6 – –

Enter Return *** 1115,85 –0,1 –0,2 3,9 14,3

Fidelity America Fund **** 79,26 3,3 13,2 111,2 140,8

Fidelity Asian Special Situations ***** 308,73 1,1 6,6 47,4 38,6

Fidelity China Focus Fund **** 442,94 –0,3 9,5 67,4 35,9

Fidelity EMEA Fund **** 109,97 –2,3 2,9 28,2 22,2

Fidelity European Dynamic Growth Fund **** 454,18 1,6 25,6 71,9 92,8

Fidelity Global Focus Fund *** 461,52 1,3 14,2 71,0 78,3

Fidelity Global Health Care Fund *** 235,06 2,0 15,4 119,1 150,8

Fidelity India Focus Fund *** 313,52 0,3 6,9 58,9 32,5

FIM BRIC+ *** 112,46 0,8 –1,9 15,1 –12,1

GAM Star China Equity USD *** 203,49 0,2 17,9 75,5 45,5

JPM Africa Equity A AccUSD *** 79,10 –3,5 –13,8 10,7 3,0

JPM US Small Cap Growth *** 184,63 7,7 11,2 88,5 97,4

Lannebo Mixfond **** 21,01 3,0 16,5 48,9 55,3

Lannebo Pension 131,20 2,1 17,1 – –

Lannebo Småbolag ***** 74,22 6,0 30,0 136,6 130,6

Lannebo Sverige **** 30,25 2,8 17,6 77,9 78,9

Lynx Dynamic 1 129,10 2,8 –5,4 33,7 33,9

Macquarie Asia New Stars ***** 216,43 –1,7 14,2 87,3 –

Neuberger Berman High Yield Bond Fund 119,26 –2,7 –4,1 5,3 –

Parvest Global Environment EUR **** 1527,05 3,9 9,7 63,7 63,2

PIMCO Global Investment Grade 10,74 –0,2 0,4 – –

SEB Asset Selection SEK Lux 173,82 0,8 0,9 25,3 26,6

SEB Europafond Småbolag ***** 63,15 2,2 34,6 124,3 138,0

SEB Hållbarhetsfond Global **** 14,14 0,0 7,9 72,7 87,5

SEB Nordenfond *** 24,23 3,6 17,3 78,0 72,4

SKAGEN Global SEK *** 1461,95 2,5 10,2 52,2 62,0

SKAGEN Kon-Tiki SEK **** 701,98 1,3 –3,1 16,8 7,9

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: Louise Fredholm Allansson, louise.fredholmallansson@lansforsakringar.se
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