
Länsförsäkringar 
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Förvaltarkommentar Kvartal 1 2018

Nya förbättrade Normalportföljer 
Från och med den 1 januari 2018 ändrades normalportföljerna något 
för de Bekväma fonderna. Fonderna har nu ett tydligare fokus på att 
konkurrensutsätta befintliga konkurrenters fondlösningar inom sam-
ma segment och ytterligare förbättra den långsiktiga riskjusterade 
avkastningen. Det innebär att inom aktieallokeringen minskades an-
delen globala aktier till förmån för Sverige och tillväxtmarknader. 
Dessutom minskades allokeringar från hedgefonder till förmån för 
obligationer med lång löptid (såsom investeringen i Länsförsäkringar 
Lång räntefond). 

Kvartalet genomgick en del oro
Det första kvartalet 2018 har präglats av ökad oro på de finansiella 
marknaderna beroende på geopolitisk risk och en mer restriktiv pen-
ningpolitik hos flera centralbanker. Det här präglade den allmänna ut-
vecklingen i de Bekväma fonderna. Hög riskvilja gynnades i början av 
januari men ledde till värdeminskingar när oron tilltog. Oron ebbade 
sedan ut något, samtidigt som den svenska kronan försvagades, vilket 
gjorde att alla fem fonder slutade kvartalet med en liten positiv av-
kastning, marknadsturbulensen till trots. 

Osäkerheten på den svenska bostadsmarknaden fortsatte 
Den svenska börsen drevs av negativa bolagsspecifika händelser från 
bland annat Nordea och H&M. Det ledde till att  storbolagens aktieindex 
sjönk. Vidare fortsatte bostadsoron vilket ledde till att den svenska 
kronan försvagades kraftigt under kvartalet. På de globala markna-
derna var det främst tillväxmarknadsaktier som presterade bäst.  
I sådana aktier ökade de Bekväma fonderna i början på januari och 
placeringen har fallit väl ut.

Tillväxtmarknadsobligationer avkastade mest
Vidare investerade fyra av fem fonder i tillväxtmarknadsobligation i 
lokal valuta vilket varit den bäst avkastande tillgången under kvarta-
let. Det drevs av den goda utvecklingen i tillväxtmarknaderna i kombi-
nation med kronförsvagningen. Tillgångslaget globala krediter var den 
sämst presterande tillgången vilket främst berodde på stigande ame-
rikanska räntor. Fonderna har haft ett mindre innehav i globala före-
tagskrediter och istället valt att investera i främst europeiska företags-
krediter vilka inte påverkats i samma utsträckning av ränteuppgången.  

Långa obligationer var bättre än hedgefonder
Hedgefonderna som de Bekväma fonderna investerat i har haft svårt 
att leverera avkastning under perioden. Den diversifiering som till-
gångslaget bör erbjuda i tider av marknadsoro har inte fallit väl ut.  
Dock har den ökade allokeringen av svenska obligationsfonder med 
längre löptid gett bra diversifiering under kvartalet. Allokeringen från 
hedge- till räntefonder har således fallit väl ut under perioden.

Fortsatt framtidstro men till högre risk 
Framöver ser vi fortsatt goda förutsättningar för återhämtning i 
världsekonomin. Det ger stöd åt riskfyllda tillgångar som aktier och 
krediter. Vi ser trenderna för bolagens stigande vinster och styrkan i 
den globala konjunkturuppgången som ganska ihållande på medel- 
och lång sikt. Dock måste man acceptera att den allmänna risken i 
marknaden kommer att vara högre än den varit på senare år. 

Martin Axell och Sebastian Hallenius
Förvaltare Bekväma Fonder

lansforsakringar.se

Materialet har tagits fram av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av det senaste faktabladet samt informationsbroschyren.

LF
 10

68
1 u

tg
 10

 N
or

di
c 

M
or

ni
ng

 2
02

20
1 2

01
8-

05



Aktuell fördelning*

Bekväm Fond Defensiv
(Mycket låg risk)

Bekväm Fond Stabil  
(Låg risk)

Bekväm Fond Balans  
(Medelrisk)

Bekväm Fond Tillväxt  
(Hög risk)

Bekväm Fond Potential  
(Mycket hög risk)

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00 

lansforsakringar.se

* Per 2018-03-31

Utveckling per 31 mars 2018, % (SEK)

Bekväm
Defensiv

Bekväm
Stabil

Bekväm
Balans

Bekväm
Tillväxt

Bekväm
Potential

2018 Q1 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8

Sedan start (2015-04-14) -1,4 1,2 2,6 8,8 13,6

Startdatum och risk

Startdatum 2015-04-14

Risknivåer*

Lägre risk Högre risk

Bekväm Defensiv 1 2 3 4 5 6 7

Bekväm Stabil 1 2 3 4 5 6 7

Bekväm Balans 1 2 3 4 5 6 7

Bekväm Tillväxt 1 2 3 4 5 6 7

Bekväm Potential 1 2 3 4 5 6 7

* Per 2018-03-31 För aktuell risknivå se lansforsakringar.se

Risker förknippade med en investering i fonderna
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina 
fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information 
finns i fondernas faktablad och informationsbroschyrer på  
www.lansforsakringar.se.

  Korta räntefonder 12 %
 Långa räntefonder 58 %
  Absolutavkastande  

fonder 20 %
 Globala aktiefonder 7 %
 Svenska aktiefonder 3 %

  Korta räntefonder 3 %
 Långa räntefonder 51 %
  Absolutavkastande  

fonder 15 %
 Globala aktiefonder 22 %
 Svenska aktiefonder 9 %

  Korta räntefonder 3 %
 Långa räntefonder 29 %
  Absolutavkastande  

fonder 10 %
 Globala aktiefonder 41 %
 Svenska aktiefonder 17 %

 Långa räntefonder 14 %
  Absolutavkastande  

fonder 5 %
 Globala aktiefonder 57%
 Svenska aktiefonder 24 %

 Globala aktiefonder 71 %
 Svenska aktiefonder 29 %


