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De ledande indikatorerna tyder på en fortsatt 
stark konjunktur i Sverige. Både tillverknings- 
och byggnadssektorn är fortsatt mycket opti-
mistiska. Läget inom den privata tjänstenäringen 
är också fortsatt positiv, och även detaljhan-
deln förbättrades senaste månaden. Svenska 
hushåll delar denna framtidstro och med en 
ihållande stark arbetsmarknad ser vi möjlig-
heter för en fortsatt god tillväxt i privatkon-
sumtionen. 

BNP för fjärde kvartalet bekräftade den 
goda utvecklingen och steg med 2,3 procent 
jämfört med fjärde kvartalet 2015. Den inhem-
ska efterfrågan med hushållens konsumtion, 
offentlig konsumtion och investeringar fort-
sätter att driva på tillväxten, men även utrikes-
handeln bidrog starkt till BNP-tillväxten detta 
kvartal. På det stora hela är det en mycket 
bred tillväxt vi ser i den svenska ekonomin. 
Under 2016 växte BNP kalenderkorrigerat 
med tre procent.

Svensk arbetsmarknad är fortsatt stark 
och såväl sysselsättningen som arbetskraf-
ten fortsätter att utvecklas i god takt. Före-
tagens anställningsplaner indikerar en fort-
satt stark efterfråga. Byggföretagen uppger 

problem med att hitta arbetskraft. Offentlig 
sektor har liknande problem. Endast industrin 
anger efterfrågan som den mest begränsande 
faktorn för att utöka produktionen.

Trots stark konjunktur fortsätter inflatio-
nen att utvecklas svagt. KPIF steg med 1,6 
procent jämfört med januari 2016. Rensat för 
energipriser var uppgången endast 1,2 pro-
cent. Vi förväntar oss fortfarande låga löne-
ökningstakter sett till den starka konjunktu-
ren i årets löneförhandlingar. 
Riksbanken - slutför stödköpen men avstår 
från ytterligare åtgärder
Riksbanken lämnande som väntat styrräntan 
oförändrad på -0,5 procent i februari. BNP 
och inflationsprognoserna reviderades endast 
marginellt. Riksbanken avser fortfarande full-
följa stödköpsprogrammet som löper under 
första halvåret 2017. Mandatet om att kunna 
intervenera på valutamarknaden förlängdes 
samtidigt till och med oktober 2017. Riksban-
ken avser fortfarande att höja styrräntan 
först under andra kvartalet 2018. I en för-
djupning i den senaste penningpolitiska rap-
porten sänker man även sin bedömning av 
den långsiktiga styrräntan.  Vi tror inte Riks-
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banken kommer att sänka räntan och inte 
heller utöka stödköpen ytterligare. Samtidigt 
tror vi att toleransen är hög om inflation blir 
högre än väntat. Den starka konjunkturen 
kommer leda till stigande räntor på sikt men 
Riksbanken kommer vilja bibehålla den penning-
politiska stimulansen under lång tid och inte 
riskera den nuvarande inflationsuppgången 
genom att tidigarelägga åtstramningen. Sam-
mantaget innebär detta att vi ser framför oss 
den första höjningen först i början av 2018.

Eurozonen – återhämtningen stärks med 
ökad optimism
Tillväxten i eurozonen har visat sig vara förvå-
nansvärt robust trots politiska osäkerhets-
moment och globala samt strukturella utma-
ningar. BNP för fjärde kvartalet 2016 växte 
med 1,7 procent jämfört med fjärde kvartalet 
2015. 

Förtroendet hos företagen har fortsatt att 
stärkas under februari, hushållen blev däremot 
något mer avvaktande. Vi väntar oss fortfa-
rande att tillväxttakten gradvis kommer att 
minska mot mer långsiktigt hållbara nivåer 
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Utveckling februari

Räntor Valutor Aktier

Svensk lång 0,61 % 
10-årig statsobligation
Under månaden –12 punkter
Hittills i år –38 punkter

Svensk kort –0,63 % 
90 dgr statsskuldväxel
Under månaden +11 punkter
Hittills i år –17 punkter

USD/SEK 9,04 +30 öre
Hittills i år +61 öre
EUR/SEK 9,54 +10 öre
Hittills i år +39 öre
100 JPY/SEK 7,94 +18 öre
Hittills i år +93 öre
EUR/USD 1,05 –2 öre
Hittills i år –3 öre
GBP/SEK 11,21 +23 öre
Hittills i år –127 öre

Stockholm +4,1 %
OMXS, Hittills i år +11,6 %

London +4,0%
FTSE, Hittills i år +18,3 %

New York +6,3 %
Dow Jones, 
Hittills i år +21,2 %

Nasdaq +5,2 %
Nastaq, Hittills i år +17,9 %

Tokyo +2,1 %
Topix, Hittills i år +0,4 % 
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kring en procent om inte penning- och finans-
politiken sammantaget åstadkommer ytterli-
gare stimulanser. För att förbättra tillväxt-
utsikterna på längre sikt behöver eurozonen 
genomföra strukturella reformer på bland 
annat arbetsmarknaden. Under 2017 är det 
flera viktiga val i Europa där allt fler EU- och 
euroskeptiska partier vuxit sig starkare. Vi 
tror inte att de euroskeptiska partierna tar 
över makten då stödet för EU och euron är 
relativt gott i de flesta länder. Störst fokus 
har vi på det franska presidentvalet där sanno-
likt Emmanuel Macron eller Francois Fillon 
vinner över den högerpopulistiska Marine  
Le Pen i andra omgången av presidentvalet.  
I Storbritannien har den ekonomiska utveck-
lingen varit betydligt mer robust än befarat 
efter att de röstade för att lämna EU-samar-
betet sommaren 2016. På kort sikt ser fram-
tidsutsikterna fortfarande relativt goda ut, 
men på längre sikt råder en större osäkerhet 
då riskerna för en hård Brexit har ökat. Poli-
tiska utfall är svåra att förutspå och därmed 
även vilka konsekvenserna blir, men vi bedö-
mer att de negativa spridningseffekterna av 
Brexit blir små. Nästa steg i processen är att 
den brittiska regeringen och Theresa May 
måste åberopa artikel 50, som hon tidigare 
sagt ska ske innan sista mars i år. 

ECB fortsätter med tillgångsköp  
under 2017 och 2018
Vi tror det kommer krävas betydande avvi-
kelser från nuvarande prognos för den eko-
nomiska utvecklingen och inflationen för att 
ECB ska förändra nuvarande stödköpspro-
gram eller justera räntan under 2017. Dels är 
stödköpsprogrammen alltjämt kontroversiella 
inom ECB vilket gör en utökning besvärlig, 
särskilt efter neddragningen i december. 
Samtidigt är inflationen så låg att en snabb-
are nedtrappning verkar mycket osannolik.  
Vi tror i dagsläget att ECB kommer behöva 
förlänga sina stödköp och fortsätta med köp 

under 2018. Många bedömare räknar med att 
stödköpen upphör från och med halvårsskiftet 
2018. Vi ser dock en betydande sannolikhet 
att inflationen stiger så långsamt att stöd-
köpen måste fortsätta längre än så. 

USA - stark konjunktur och optimism
Data under februari tyder generellt sett på en 
fortsatt stark utveckling, särskilt vad gäller 
förtroendebarometrar. Företag i både industri- 
och tjänstesektorn ser ljusare på framtiden. 
Detsamma gäller de amerikanska hushållen. 
Vi tror dock att tillväxten kommer att begrän-
sas av den allt stramare arbetsmarknaden. 
Det finns även en risk att de starka förtroen-
desiffrorna sjunker tillbaka något under våren 
om den politiska osäkerheten består. 

I likhet med många andra bedömare tror 
vi att merparten av den finanspolitiska stimu-
lansen från Trumps åtgärder kommer först 
under 2018. Osäkerheten kring den ameri-
kanska finanspolitiken är dock fortsatt hög. 

Fed- höjer tre gånger i år, fyra gånger 2018
Det starka utfallet för sysselsättningen till-
sammans med en fortsatt stark konjunktur 
och stigande inflation gör att vi behåller tron 
på tre höjningar från Fed i år. Arbetsmarknaden 
är alltjämt den viktigaste måttstocken för Feds 
bedömning av återhämtningen. Vi ser dock 
viss nedsiderisk på kort sikt i löneutvecklingen 
som blivit något svagare än väntat. Samtidigt 
ser vi inga skäl att tro att den amerikanska 
konjunkturen bromsat in och en höjning borde 
därmed ligga ganska nära till hands vid fort-
satt starka data. Tillfälliga faktorer som en 
stark dollar tror vi inte hindrar Fed från att 
höja. Med det sagt tror vi att Fed ändå har en 
hög tolerans för högre inflation, och risken 
att de ska gå betydligt snabbare fram under 
2017 ser vi som låg. 

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se

Strukturerade placeringar

Aktuella strukturerade placeringar 
hos Länsförsäkringar. 

Läs mer på lansforsakringar.se/
kapitalskydd.

Placeringsförslag fonder

Ta del av våra spar- och placerings-
fonder för fondsparande. 

Läs mer på lansforsakringar.se/
placeringsforslag.

Bekväma fonder

När du väljer våra Bekväma Fonder 
behöver du bara välja två saker - 
vilken tidshorisont du vill ha för ditt 
sparande och vilken risk du vill ta - 
sedan sköter våra förvaltare resten.

Våra bankräntor 2017-03-13 (%)

Privat Ränta

Sparkonto 0,00

Privatkonto 0,00

Aktielikvidkonto 0,00

Fasträntekonto 3 mån 0,25

Fasträntekonto 6 mån 0,35

Fasträntekonto 1 år 0,25

Fasträntekonto 2 år 0,35

Fasträntekonto 5 år 0,95

Företag Ränta

Placeringskonto företag 0,00

Rörelsekonto Lantbruk 0,00

Planceringskonto Lantbruk 0,00

Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

1,00

Våra boräntor 2017-03-13 (%)

Bindningstid Ränta

Rörlig ränta 2,03

1 år 2,04

2 år 2,06

3 år 2,05

4 år 2,33

5 år 2,45

7 år 2,98

10 år 3,40
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Aktier
Nuvarande börsoptimism beror inte enbart på den fö-
retagsvänliga politik som Donald Trump förväntas ge-
nomföra, utan också på att såväl amerikansk som glo-
bal ekonomi utvecklas starkt. Tidigare oro för deflation 
och ekonomisk stagnation har ersatts av förväntning-
ar om inflation och normalisering av tillväxt och rän-
tor. Denna nya miljö är i grunden positiv för börser och 
företagens vinster. Samtidigt kunde vi se att den se-
naste rapportperioden genomsyrades av optimism 
både här hemma och utomlands när det gäller efter-
frågan och vinstmarginaler. Sammantaget stärker det 
vår tidigare uppfattning om att det är vinstökningar 
som kommer att fortsätta driva börserna framöver. 

Vår grundsyn är försiktigt positiv när det gäller den 
framtida börsutvecklingen. USA kommer sannolikt att 
präglas av en ovanligt företagsvänlig politik och kon-
junkturcykeln är uppåtgående i de flesta länder just 
nu. Många tillväxtmarknader befinner sig fortfarande 
tidigt i en återhämtningsfas samtidigt som exempelvis 
Indien och Kina fortsätter att växa betydligt snabbare 
än mer mogna ekonomier. Detta bör ge stöd åt både 
börs- och vinstutvecklingen globalt framöver vilket 
kan behövas då kursuppgången varit betydande sedan 
bottennivåerna för ett år sedan. Vi räknar därför inte 
med att börsen kan fortsätta upp i samma tempo som 
det senaste året. Vinsterna måste nu växa ikapp bör-
svärderingen innan det finns möjligheter till en fort-
satt större börsuppgång. På längre sikt ser vi fortfa-
rande bra potential i tillväxtmarknader som är rimligt 
värderade och där börsutvecklingen släpat efter de 
senaste åren trots högre ekonomisk tillväxt än i ut-
vecklade marknader. Vi ser även bra förutsättningar 
för Stockholmsbörsen framöver.  

Svenska korta räntor
Riksbanken beslutade som väntat att lämna 
reporäntan oförändrad på -0,5 procent vid sitt 
möte i februari. De lämnade dessutom sin prognos 
för reporäntan, räntebanan, oförändrad trots för-
väntningar om att den skulle visa en mindre sanno-
likhet för ytterligare en sänkning av reporäntan. 
Marknadens förväntansbild är att Riksbanken kom-
mer avsluta sitt stödköpsprogram vid halvårsskif-
tet 2017, en vy vi också delar, men eftersom vi inte 
förväntar oss några justeringar av räntan i närtid 
tror vi att korträntor kommer att handlas kring 
dessa nivåer under en period. Sannolikt kommer vi 
först att se stigande korträntor mot slutet av 2017, 
när Riksbanken börjar närma sig en första ränte-
höjning. Under februari har de korta svenska mark-
nadsräntorna fallit med 13 punkter och tvåårsrän-
tan befann sig kring -0,67 procent vid 
månadsskiftet.

Den europeiska centralbanken, ECB, fortsätter 
med sina penningpolitiska program enligt plan, vilka 
för närvarande löper under hela 2017. Eftersom vi 
tror att ECB:s styrränta förblir oförändrad och att 
ECB kommer att fortsätta med sina stödköp under 
en längre tid kommer europeiska korträntor sanno-
likt att befinna sig på fortsatt extremt låga nivåer. 
Den amerikanska centralbanken, Fed, har än så länge 
en fortsatt försiktig inställning till effekterna av en 
sannolikt mer expansiv finanspolitik. 

Man får ställa in sig på att den generellt låga rän-
tenivån kommer att ge en negativ avkastning i korta 
ränteplaceringar framöver.

Svenska långa räntor
Globala långräntor har generellt sjunkit un-
der februari. Tyska långräntor har bland annat fallit 
till följd av en ökad oro inför det franska president-
valet, vilket gjort att marknaden sökt sig till mindre 
riskfyllda tillgångar. Även amerikanska räntor har 
fallit något under februari, men har på det stora 
helahandlats kring samma nivåer sedan årsskiftet 
då marknaden är i en avvaktande fas i väntan på 
besked avseende finanspolitiken i USA.

Givet vår syn på penningpolitiken kommer vi att 
se stigande långräntor globalt där amerikanska 
räntor leder uppgången. Det som agerar motvikt 
till den globala ränteuppgången är framförallt den 
penningpolitik som ECB för i kombination med de 
politiska osäkerheterna inom eurozonen och EU. 
Räntan på den svenska tioåriga statsobligationen 
noteras kring 0,52 procent vilket är en nedgång 
med omkring 20 punkter sedan förra månaden. 
Svenska långräntor är utifrån ett värderingsper-
spektiv fortsatt dyra och en fundamental värdering 
pekar tydligt mot högre räntor. Givet att våra prog-
noser kring centralbankerna generellt pekar mot 
en något stramare penningpolitik kommer den 
kraft som tryckt ner räntor långt under fundamen-
talvärderingen att successivt försvinna, vilket 
kommer att resultera i ett stigande ränteläge. Den 
här utvecklingen kommer dock gå stegvis och vi 
kommer även se perioder med sjunkande räntor då 
marknaden prisar om och väntar på mer informa-
tion alternativt ser ökade risker.
Avkastningen på globala långa ränteplaceringar 
kommer sannolikt att vara negativ under det kom-
mande året till följd av de mycket låga räntenivåer-
na på statspapper samt en omsvängning i penning-
politiken som leder till stigande räntor. 

Valuta
Under februari har kronan försvagats från 9,45 till 
9,57 mot euron. Dessförinnan stärktes dock kronan 
med cirka 5 procent mot euron vilket gör att kronan 
har återhämtat en av den stora försvagningen under 
förra året. På kort sikt bidrar Riksbankens expansiva 
penningpolitik med minusränta och fortsatta stödköp 
av statsobligationer till att hålla kronkursen på relativt 
svaga nivåer mot euron. Riksbanken är också mån om 
att kronan inte stärks alltför snabbt i närtid eftersom 
det skulle hålla tillbaka inflationen som är på väg att 
närma sig målet på två procent. Att Riksbanken inte 
väntas göra penningpolitiken mer expansiv tillsam-
mans med en fortsatt stark ekonomisk utveckling bör 
dock leda till att kronan fortsätter att stärkas mot eu-
ron under året. En ökad politisk osäkerhet inför hän-
delser som Brexit förhandlingen och de kommande 
valen i Europa kan även leda till en generellt svagare 
euro under det kommande året. Den amerikanska 
dollarn har stärkts något mot både den svenska kro-
nan och mot en rad världsvalutor under februari, men 
har totalt sett försvagats under inledningen av 2017.  
På kort sikt tror vi att en robust tillväxt i USA och skill-

nader i penningpolitik mellan USA och Europa verkar 
för att dollarn kommer att fortsätta vara kvar på den 
relativt höga nivån mot den svenska kronan. Det be-
ror på att den svenska penningpolitiken alltjämt på-
verkas av eurozonens låga inflation. Riksbanken vill 
förhindra en alltför snabb förstärkning av euron 
och då måste man följa det europeiska ränteläget.

Bostad
Riksbanken lät reporäntan ligga kvar på – 0,5 

procent vid det senaste penningpolitiska mö-
tet den 14 februari, vilket innebär att hushål-
len kan glädjas åt fortsatt låga bolåneräntor. 
Även om det dröjer är det dock viktigt att 
bolåntagare är inställda på ökade räntekost-
nader såsmåningom. Bolånetagare som kom-
mit in på bostadsmarknaden under senare år, 
och är vana med detta låga ränteläge, kan få 
svårare att anpassa sig till högre räntor. Det 
är viktigt att hålla ekonomiska marginaler 
även om räntehöjningarna går stegvis. Den 
senaste bolånebarometern från Länsförsäk-
ringar visar att runt 90 procent av nya bolån-
tagare har valt tremånaders ränta och är där-
med mer utsatta vid räntehöjningar.

När räntorna börjar stiga är det de längre 
löptiderna som påverkas först eftersom de 
påverkas av de långa marknadsräntorna och 
tremånaders bindningstid till stor del påver-
kas av Riksbankens reporänta. För den försik-
tiga bolånetagaren kan det snart vara dags 
att binda en del av lånet på längre bindnings-
tid. Ett alternativ till att binda på längre tid är 
att spara extra för att bygga på sin buffert.
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↑
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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.

Aktiva placeringsförslag fonder

  Länsförsäkringar Kort 
Ränta Företag 30 %

  Länsförsäkringar Global 
Strategisk ränta 20 %

  PIMCO Global Invest-
ment 10 %

  Länsförsäkringar Företags-
obligation Norden 20 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 20 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 25 %

  Länsförsäkringar Kort 
Ränta Företag 20 %

  Länsförsäkringar Global 
Strategisk ränta 20 %

  Länsförsäkringar Företags-
obligation Norden 15 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 20 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 30 %

  Länsförsäkringar Företags-
obligation Norden 30 %

   Länsförsäkringar Global 
Hållbar 20 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 10 %

  Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 10 %

   Länsförsäkringar Multi-
strategi 30 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 30 %

  Länsförsäkringar Global 
Aktiv 10 %

    Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 20 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 10 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 5 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 40 %

   Länsförsäkringar Global 
Aktiv 15 %

  Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 25 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 15 %

Aktiv Defensiv
(Mycket låg risk)

Aktiv Stabil  
(Låg risk)

Aktiv Balans  
(Medelrisk)

Aktiv Tillväxt  
(Hög risk)

AktivPotential  
(Mycket hög risk)

Vilken fond ska jag välja?
Är du den bekväma fondspararen så behöver du inte vara aktiv själv. Vad du behöver göra är att fundera ut hur din tidshorisont ska se ut 
och vilken risknivå du vill ha. När du gjort detta så kan du ta hjälp av matrisen nedan, så har du svaret på frågan om just ditt fondval. 

Risk
Sparhorisont

0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år

Låg Kontosparande Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Defensiv

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Balans

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Balans

Medel Kontosparande Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Balans

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Tillväxt

Hög
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Balans
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Tillväxt
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Potential

Spar- och 
placeringsförslag    1 mån Hittills  

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

Spar- och 
placeringsförslag

Utveckling Aktiva placerings-
förslag  2017-03-10 (%)

Risknivåer

Lägre risk Högre risk

1 2 3 4 5 6 7
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Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder

Bekväma fonder

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Defensiv 100 %

  Korta räntefonder 30 %
 Företagsobligationer 30 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Stabil 70 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 20 %

  Aktieobligation Sverige   
(strukturerad placering) 
10 %

  Korta räntefonder 20 %
 Företagsobligationer 20 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %
 Globala aktiefonder 16 %
 Svenska aktiefonder 4 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Balans 70 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 20 %

  Aktieobligation Sverige  
(strukturerad placering) 
10 %

  Korta räntefonder 15 %
 Företagsobligationer 15 %
  Absolutavkastande  

fonder 30 %
 Globala aktiefonder 32 %
 Svenska aktiefonder 8 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Tillväxt 70 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 20 %

  Aktieobligation Sverige  
(strukturerad placering) 
10 %

  Absolutavkastande  
fonder 30 %

 Globala aktiefonder 56 %
 Svenska aktiefonder 14 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Potential 80 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 10 %

  Aktieobligation Sverige  
(strukturerad placering) 
10 %

 Globala aktiefonder 80 %
 Svenska aktiefonder 20 %

Defensiv

Bekväm Fond Defensiv
(Mycket låg risk)

Stabil  

Bekväm Fond Stabil  
(Låg risk)

Balans  

Bekväm Fond Balans  
(Medelrisk)

Tillväxt  

Bekväm Fond Tillväxt  
(Hög risk)

Potential  

Bekväm Fond Potential  
(Mycket hög risk)

Spar- och 
placeringsförslag
Spar- och 
placeringsförslag

Utveckling Bekväma Fonder  
2017-03-10 (%)

   1 mån Hittills  
  i år

Bekväm Fond Defensiv 0,5 0,4
Bekväm Fond Stabil 1,2 1,2
Bekväm Fond Balans 1,9 2,2
Bekväm Fond Tillväxt 2,9 3,4
Bekväm Fond Potential 3,6 4,5

Spar- och 
placeringsförslag
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3Våra 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
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

Länsförsäkringars fondutbud 2017-03-10

Länsförsäkringars fonder Externa fonder

Fondnamn

Morning-
stars 

rating
Andel-

kurs

Avkastning, %

Fondnamn

Morn-
ingstars 

rating
Andel-

kurs

Avkastning, %

1 månad 2016 3 år 5 år 1 månad 2016 3 år 5 år

Länsförsäkringar Asienfond *** 130,22 3,9 56,0 56,0 50,2 Alfred Berg Ryssland **** 437,93 -3,3 44,4 44,4 6,7

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 97,67 1,5 - - - BlackRock Dynamic Diversified Growth ** 911,37 0,6 37,9 37,9 8,2

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 96,84 0,3 - - - BlackRock Emerging Europe *** 1046,78 3,4 18,9 18,9 58,0

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 103,78 2,7 - - - BlackRock European *** 550,90 8,4 34,5 34,5 -10,0

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 98,02 0,8 - - - BlackRock Latin America ** 290,92 -2,6 2,7 2,7 -35,9

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 101,19 2,2 - - - BlackRock World Mining * 1119,35 2,7 -6,2 -6,2 -6,6

Länsförsäkringar Bekväm Pension 135,37 3,1 - - - BlueBay Emerging Market Select Bond 1559,65 1,2 4,1 4,2 21,4

Länsförsäkringar Europa Aktiv **** 425,16 3,5 36,5 36,5 74,4 BlueBay Investment Grade Bond 1657,52 1,6 57,5 57,5 -

Länsförsäkringar Europa Indexnära **** 177,11 4,4 31,4 31,4 69,9 BNP Paribas Equity World Aqua **** 1356,61 2,2 49,6 49,6 62,1

Länsförsäkringar Fastighetsfond 3104,04 -0,8 69,2 69,2 144,1 Catella Hedgefond 2651,25 3,7 47,0 47,0 114,3

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 106,17 1,3 5,2 5,2 - Catella Reavinstfond ** 410,80 0,0 0,5 30,6 80,4

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 401,30 2,1 58,2 58,2 91,3 Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1312,18 -2,7 -1,3 50,3 64,8

Länsförsäkringar Global Hållbar *** 39,31 2,4 45,4 45,4 75,7 Didner & Gerge Aktiefond ***** 2584,76 1,1 1,9 52,8 123,6

Länsförsäkringar Global Indexnära ***** 182,32 3,7 63,7 63,7 - DNB Renewable Energy *** 1035,10 -0,2 23,8 23,8 66,9

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 72,89 1,0 0,0 0,0 0,3 East Capital Rysslandsfonden ** 1132,56 -3,6 23,6 23,6 -16,0

Länsförsäkringar Japanfond *** 104,40 2,6 69,6 69,6 86,3 East Capital Östeuropafonden *** 36,05 1,1 24,1 24,1 -0,5

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 101,91 0,1 1,0 1,0 - Enter Pension 1285,48 2,9 - - -

Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,60 -0,1 0,3 0,3 3,1 Enter Return A *** 1116,60 0,2 2,6 2,6 6,9

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 160,19 -0,5 7,6 7,6 12,0 Fidelity America Fund **** 91,01 -0,3 82,1 82,1 148,0

Länsförsäkringar Multistrategi 101,35 -0,6 - - - Fidelity Asian Special Situations ***** 369,34 3,8 68,6 68,6 76,3

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 183,49 1,5 27,5 27,5 46,9 Fidelity China Focus Fund **** 512,05 1,8 89,1 89,1 84,4

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 186,10 1,6 27,9 27,9 49,5 Fidelity EMEA Fund **** 115,20 0,2 34,0 34,0 30,9

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 202,38 1,7 37,2 37,2 66,0 Fidelity European Dynamic Growth **** 463,83 3,9 42,6 42,7 91,3

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 224,45 2,2 46,2 46,2 81,0 Fidelity Global Focus Fund **** 522,84 3,7 60,8 60,8 96,0

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 223,88 2,6 47,9 47,9 83,0 Fidelity India Focus Fund *** 355,04 6,4 90,2 90,2 81,3

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 118,30 2,7 48,2 48,2 83,4 FIM BRIC+ A ** 206,20 4,8 33,9 33,9 72,6

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 118,26 2,9 48,6 48,6 83,9 GAM Star China Equity *** 79,32 0,2 5,2 5,2 12,6

Länsförsäkringar Pension 2045 2 **** 140,32 2,9 48,0 48,0 83,5 JPM Africa Equity *** 118,17 3,7 76,2 76,2 70,5

Länsförsäkringar Pension 2050 2 119,87 2,7 - - - JPM Emerging Market Small Cap **** 257,31 6,7 45,4 45,4 135,1

Länsförsäkringar Pension 2055 2 118,92 2,7 - - - JPM Global Healthcare **** 2468,09 6,8 48,3 48,3 175,4

Länsförsäkringar Pension 2060 2 117,68 2,2 - - - JPM US Small Cap Growth ** 212,14 3,3 47,4 47,4 107,9

Länsförsäkringar Småbolag Sverige *** 690,53 4,4 68,3 68,3 132,0 Lannebo Mixfond **** 22,00 2,9 34,2 34,2 57,9

Länsförsäkringar Sverige Aktiv **** 1394,39 5,7 51,3 51,3 89,6 Lannebo Småbolag **** 84,83 6,7 74,2 74,2 155,6

Länsförsäkringar Sverige Indexnära ** 280,59 4,8 35,6 35,6 81,2 Lannebo Sverige *** 33,92 6,6 50,9 50,9 101,4

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 301,98 4,0 40,8 40,8 19,7 Lynx Dynamic 1 120,35 1,2 16,1 16,1 17,7

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 123,20 3,5 - - - Macquarie Asia New Stars *** 201,55 0,8 46,1 46,1 74,0

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 350,10 2,6 23,6 23,6 43,4 Neuberger Berman High Yield Bond 131,43 0,9 4,1 4,1 26,1

Länsförsäkringar USA Aktiv *** 330,67 3,9 78,7 78,7 140,5 Norron Target R 131,74 0,7 8,6 8,6 28,0
Länsförsäkringar USA Indexnära **** 306,68 3,7 85,2 85,2 144,2 Parvest Global Environment **** 1763,47 0,4 45,3 45,3 88,0

PIMCO Global Investment Grade 11,21 0,9 10,3 10,3 -

SEB Asset Selection 178,76 0,5 22,2 22,2 25,3

SEB Hållbarhetsfond Global **** 15,83 -0,4 57,7 57,7 95,9

SEB Nordenfond *** 26,26 3,6 47,1 47,1 95,0

Skagen Global *** 1601,06 3,5 40,9 40,9 63,9

Skagen Kon-Tiki *** 828,72 7,3 32,3 32,3 29,2

Standard Life GARS 122,72 -0,1 1,4 1,4 11,4

Öhman Realräntefond A 119,38 0,1 13,5 13,5 10,7

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.
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