
Sparutsikter
Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar  |  16 januari 2017 lansforsakringar.se

Sverige
Lönerörelse och makrotillsyn i fokus
För svenskt vidkommande ser vi en fortsatt 
stark inhemsk konjunktur men en ihållande 
svag, om än stigande inflation. Fokus kommer 
initialt att ligga på lönerörelsen. Förra årets 
avtal blev i stort sett samtliga ettåriga, vilket 
innebär att vi redan nu i vår har ännu en stor 
avtalsomgång som nu berör miljoner arbets-
tagare i Sverige. Nuvarande indikationer ty-

der på att löneökningstakten kommer ligga 
nära förra årets 2,4 procent. I den takten 
kommer den inhemska inflationen få svårt att 
få fäste även kommande år. Vidare kommer 
diskussioner om ytterligare makrotillsynsåt-
gärder som exempelvis skuldkvotstak att 
fortsätta. En förhoppning är förnyade samtal 
om bostadspolitiken eller till och med en 
skattereform mellan regering och den bor-
gerliga oppositionen. Samtidigt minskar av-
ståndet till valet 2018 vilket sannolikt försvå-
rar sådana samtal. Sist ser vi även viss risk 
att bostadsbyggandet inte blir så stort som 
många väntar, byggföretagen uppger att bris-
ten på arbetskraft ökar vilket kan göra att 
flaskhalsar uppstår.

Riksbanken
Den mycket svaga inflationen under hösten 
innebar att Riksbanken utökade sitt stöd-
köpsprogram i december så att det löper 
även under första halvåret 2017. Den starka 
konjunkturen gjorde dock att man avstod 
från att sänka styrräntan ytterligare. Riks-

Konjunktur och marknad

banken kommer under 2017 fortsätta sin yt-
terst svåra balansgång där man väger låg in-
flation mot en mycket stark konjunktur och 
risken för finansiell instabilitet på grund av 
högt risktagande i spåren av låga och till och 
med negativa räntor. Om inflationen fortsät-
ter att utvecklas svagt kommer man till slut 
vara tvungen att välja: tolerera låg inflation i 
större utsträckning eller återigen utöka de 
penningpolitiska stimulanserna. 

Eurozonen
Tillväxten visar vägen med politisk  
osäkerhet är hög
Under 2017 kommer vi sannolikt till en viktig 
skiljelinje i eurozonens återhämtning; anting-
en växlar ekonomin gradvis ned mot långsik-
tiga nivåer kring en procent, eller så kan pen-
ning- och finanspolitik sammantaget 
åstadkomma ytterligare en välbehövlig sti-
mulans. Vi skulle välkomna det senare men 
bedömning är att det första är mer sannolikt. 
Det är framförallt den finanspolitiska stimu-
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Utveckling december

Räntor Valutor Aktier

Svensk lång 0,54 % 
10-årig statsobligation
Under månaden +2 punkter
Under 2016 -45 punkter

Svensk kort -0,70 % 
90 dgr statsskuldväxel
Under månaden +11 punkter
Under 2016 -24 punkter

USD/SEK 9,08 -14 öre
Under 2016 +66 öre
EUR/SEK 9,59 –20 öre
Under 2016  +43 öre
100 JPY/SEK 7,79 –31 öre
Under 2016  +78 öre
EUR/USD 1,05 -1 öre
Under 2016  –3 öre
GBP/SEK 11,22 –37 öre
Under 2016  –126 öre

Stockholm +3,0 %
OMXS, Under 2016 +5,8 %

London +5,3 %
FTSE, Under 2016 +14,4 %

New York +3,3 %
Dow Jones, 
Under 2016 +13,4 %

Nasdaq +1,1 %
Nastaq, Under 2016 +7,5 %

Tokyo +3,3 %
Topix, Under 2016 –1,9 % 
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lansen som vi sätter låg sannolikhet till. Vad 
gäller osäkerhetsmoment är det politiska 
landskapet av betydligt större intresse under 
2017. Med val i stora länder som Frankrike 
och Tyskland, men även i Nederländerna och 
Tjeckien kan den politiska kartan komma att 
ritas om markant. Vi ser främst risker att 
Front National i Frankrike samt Alternative 
für Deutschland i Tyskland fortsätter den våg 
av nationalistisk populism som präglat Euro-
pa under senare år. Marine Le Pen som leder 
Front National har sagt att hon vid en vinst 
kommer genomföra att en folkomröstning 
om EU-medlemskapet. En sådan folkomröst-
ning ställer europasamarbeten ännu mer på 
spel än Brexit med tanke på att Frankrike se-
dan start varit del av EU:s kärna samt ingår i 
eurosamarbetet. En mer trolig utveckling är 
dock att det blir François Fillion, kandidaten 
för det republikanska partiet, som blir den 
vinnande presidentkandidaten. Fillion har va-
rit drivande i frågan om arbetsmarknadsre-
former, något som skulle vara mycket väl-
kommet, om än svårt att genomföra. 
Frankrike har en mycket trögrörlig arbets-
marknad och en hög strukturell arbetslöshet 
som, bland annat av IMF, bedöms vara i stort 
behov av reformer. 

ECB – pressen av låg inflation består
Vi tror att risken är stor för fortsatt låg infla-
tion, detta trots ECB:s nya program om obli-
gationsköp för 60 miljarder euro per månad 
från och med april till december 2017. ECB 
ligger i linje med övriga bedömare i sina prog-
noser på kort sikt men har en mer optimistisk 
syn på längre sikt. Detta skulle kunna öppna 
upp för behov av mer stimulanser längre 
fram. Det är därmed för tidigt att börja spe-
kulationer om en större nedtrappning av 
stödköpen. Om vår syn på inflationen stäm-
mer kommer ECB sannolikt behöva köpa för 
betydande belopp även under 2018. Ju längre 

eurozonen befinner sig i denna låginflations-
värld med svag banksektor rycker det allt 
närmare att dra paralleller till Japan som 
köpt värdepapper för mer än 3 000 miljarder 
euro utan att lyckas lyfta inflationen nämn-
värt. Man skulle på sikt kunna tänka sig en si-
tuation där ECB börjar betona behovet av en 
större tolerans för att det tar längre tid att nå 
inflationsmålet. 

USA
Finanspolitisk osäkerhet men  
stimulans blir det
Efter sin tillsättning kommer Donald Trumps 
agerande vara centralt för synen på finans-
politikens inriktning. I dagsläget talar till-
gänglig information för en förhållandevis 
stark finanspolitisk stimulans med fokus på 
infrastruktursatsningar och skattesänkning-
ar. Effekten kommer dock bero på utform-
ningen av reformerna och osäkerheten är 
fortfarande stor. Vidare kommer Trumps age-
rande kring gällande handelsavtal sätta tonen 
för utvecklingen inom internationell handel 
kommande år. 

Fed – långsamt stramare
Marknaden fokusera just nu mycket på att 
Trumps expansiva finanspolitik kommer att 
skapa ett högre inflationstryck och få Fed att 
agera med snabbare räntehöjningar. Vi tror 
inte att Trumps politik riktigt kommer att ha 
den effekten, särskilt inte så tidigt som 2017. 
Däremot så är arbetsmarknaden redan nu, 
innan någon stimulans från Trumps politik, så 
stram att inflationen är på väg. Detta betyder 
att vi ändå gör bedömningen att Fed höjer 
räntan tre gånger under 2017. Vi tror därmed 
fortfarande att marknaden inte har tagit till-
räcklig höjd för höjningar från Fed 2017-2018. 

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 2017-01-09 (%)

Privat Ränta

Sparkonto 0,00

Privatkonto 0,00

Aktielikvidkonto 0,00

Fasträntekonto 3 mån 0,25

Fasträntekonto 6 mån 0,45

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 2017-01-09 (%)

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
Trots flera osäkerhetsmoment kan börsutvecklingen för 
helåret summeras till omkring 9,2 procent på Stock-
holmsbörsen inklusive utdelningar. För tillväxtmarkna-
der uppgår årsavkastningen till 11,6 procent. För oss 
svenskar har uppgången varit ännu bättre med över 20 
procent i båda regionerna till följd av en gynnsam valu-
tautveckling.

Året inleddes med ett kraftigt oljeprisfall och oro för 
den globala konjunkturen, vilket ledde till relativt krafti-
ga börsnedgångar från toppnivåerna 2015. Botten nåd-
des i februari och sedan dess har börserna stigit med 
omkring 23 procent med tillfälliga sättningar och dippar. 

Den starka börsutvecklingen på New York-börsen ef-
ter USA-valet är till stora delar en konsekvens av att 
USA är på väg in i en ny ekonomisk regim. Kraftig stimu-
lans från offentliga investeringar, betydande skatte-
sänkningar och mindre regleringar i näringslivet kom-
mer sannolikt att påverka tillväxten positivt framöver. 
En starkare utveckling i USA kommer även att gynna 
Europa och övriga delar av världen. Vi ser framför oss 
en förbättring av företagens vinster vilket ger möjlighe-
ter till fortsatt börsuppgång det närmaste året men i ett 
lägre tempo än tidigare. Samtidigt väntas de flesta rän-
tealternativ ge en låg eller negativ avkastning, vilket gör 
att aktier fortfarande framstår som attraktivt. Börsbo-
lagens värdering är däremot på en ganska hög nivå, 
framförallt i USA vilket kan hämma fortsatt börsupp-
gång. Räntorna är i en uppgångsfas vilket har en åtstra-
mande effekt på ekonomin, men så länge de går upp på 
grund av förväntningar om ökad tillväxt är en måttlig 
ränteuppgång inget hinder för börsen. 

På längre sikt ser vi fortfarande bra potential i både 
tillväxtmarknader och för Stockholmsbörsen.

Svenska korta räntor
De korta svenska marknadsräntorna har 
 stigit med 8 punkter under december och den 
svenska tvåårsräntan noterades kring -0,64 procent 
vid månadsskiftet. Riksbanken beslutade som väntat 
att behålla styrräntan oförändrad på -0,50 procent, 
men förlängde sitt stödköpsprogram med 15 miljarder 
nominella och 15 miljarder realränteobligationer 
under första halvåret 2017. Totalt kommer stödkö-
pen att uppgå till 275 miljarder kronor. Den fortsatt 
expansiva penningpolitiken i kombination med brist 
på placeringsalternativ i korta delen av räntekur-
van gör att vi förväntar oss att korträntor kommer 
att ligga kvar kring dessa nivåer under en period.

ECB beslutade i december att förlänga sitt penning-
politiska program som nu förväntas löpa under hela 
2017. De månatliga köpen kommer dock att minskas 
från 80 till 60 miljarder euro från och med april. Den 
amerikanska centralbanken, Fed, höjde som väntat 
räntan i december med 0,25 procent till intervallet 
0,5-0,75 procent. De justerade dessutom prognosen 
från två till tre räntehöjningar under 2017.Givet den 
ränteuppgång som redan har skett samt den tillta-
gande styrkan i den amerikanska dollarn har penning-
politiken redan stramats åt avsevärt och vi ser där-
för att Fed kommer att fortsätta att gå fram med 
gradvisa höjningar om än i något högre takt än de 
senaste åren. Amerikanska tvåårsräntor gick i decem-
ber upp med 9 punkter från 1,11 procent till 1,20 
procent vilket främst beror påförväntningar om en 
mer expansiv finanspolitik från den nya president-
administrationen. Riksbankens låga styrränta inne-
bär att avkastningen på korta ränteplaceringar 
kommer att vara mycket låg det närmaste året. 

Svenska långa räntor
Långräntorna i USA och Sverige har fortsatt 
att stiga något i december medan tyska räntor har 
sjunkigt något. Marknaden har tagit till sig löften 
om Trumps utlovade stimulanser via finanspolitiken 
med skattesänkningar och offentliga satsningar, 
vilket framförallt har skapat en förväntan om högre 
inflation. Det mest troliga är att den fastlagda penning-
politiken kvarstår och att Fed kommer att ta hänsyn 
till finanspolitiken först när det är tydligt att den 
påverkar inflation och arbetslöshet. Ränteuppgången 
har fört oss bort från de mest extrema nivåerna, 
men för att få ytterligare hållbara uppgångar krävs 
att makrovariabler så som inflation, tillväxt och 
sysselsättning utvecklas i rätt riktning.

Räntan på den svenska tioåriga statsobligationen 
noterades kring 0,54 procent vid månadsskiftet vilket 
är en uppgång med 0,02 procentenhet under decem-
ber. Trots uppgången sedan oktober så är svenska 
långräntor utifrån ett värderingsperspektiv fortsatt 
dyra och en fundamentalvärdering pekar tydligt mot 
högre räntor. De globala centralbankernas mycket 
expansiva penningpolitik slår dock sönder prismeka-
nismen och sätter en nedåtpress på räntor oavsett 
värdering. Givet Riksbankens beslut att förlänga 
sitt stödköpsprogram är det mest sannolika att 
svenska långräntor handlar sidledes +/- 0,25 % från 
dagens nivåer under en period. 

Avkastningen på globala långa ränteplaceringar 
kommer att vara låg under det kommande året till 
följd av de mycket låga räntenivåerna på statspapper. 

Svenska Kronor
Den svenska kronan har stärkts mot euron de se-
naste månaderna efter den kraftiga försvagningen 
tidigare i år. Under december stärktes kronan från 
9,75 till 9,55 mot euron. Med tanke på Riksbankens 
fortsatta expansiva penningpolitik med minusränta 
och stödköp, tror vi att den svenska kronan kom-
mer att vara relativt svag mot euron på kort sikt. 
Riksbankens besked om att trappa ner tillgångskö-
pen kan tillsammans med en stark ekonomisk ut-
veckling leda till att kronan gradvis kommer att 
stärkas mot euron under 2017. 

Den amerikanska dollarn fortsatte att stärkas 
mot kronan och en rad världsvalutor efter president-
valet. Under december månad stärktes dock kronan 
från 9,22 till 9,08 mot den amerikanska dollarn. 
Styrkan i dollarn har fått draghjälp av förväntning-
ar om Trumps kommande expansiva finanspolitik. 
Samtidigt väntas den här expannsiva penningpolitiken 
leda till större underskott vilket också leder till högre 
räntor. Dessutom höjde den amerikanska central-
banken räntan vid sitt möte i december samt justerade 
upp sin prognos från två till tre höjningar under 2017.

På kort sikt tror vi att en robust tillväxt i USA och 
skillnader i räntepolitik mellan USA och Europa verkar 
för att den amerikanska dollarn kommer att fortsätta 
vara kvar på den relativt höga nivån mot den svenska 
kronan. Det är först när Riksbanken minskar den expan-
siva penningpolitiken och börjar normalisera ränte-
politiken som vi kan förvänta oss en starkare krona. 

Bostad
Riksbankens senaste besked om oförändrad repo-
ränta innebär att bolåntagare kan glädjas åt låga 
räntekostnader ett tag till. Generellt har hushållen 
en mycket god ekonomi med höga disponibla 
inkomster som innebär att de flesta har goda mar-
ginaler när räntekostnaderna kommer att vända 
uppåt igen. Men för hushåll som inte tänkt på att 
hålla marginal i sin ekonomi eller fått ändrade 
ekonomiska förutsättningar kan få det tuffare län-
gre fram.

Även om det kommer att dröja ytterligare en tid 
innan räntorna höjs är det viktigt att planera för 
dyrare boendekostnader. Räkna på vad en ränta på 
3-5 procent innebär och passa på att amortera ex-
tra. Har du enbart tremånaders ränta och funderar 
på att binda en del av lånet på längre tid, bör du 
inte vänta för länge eftersom de längre bindnings-
tiderna på bolånen sannolikt börja stiga nästa år.  

Sänkning av eller helt borttaget ränteavdrag har 
diskutrats men för att detta ska kunna ske 
förutsätts en blocköverskridande överenskom-
melse. Ett sådant beslut skulle ge direkt effekt för 
alla bolåntagare, inte enbart de som ansöker om 
nya lån. För en låntagare med 2 miljoner i lån skulle 
ett slopat ränteavdrag innebära 2 500 kronor 
högre räntekostnad, om räntan är 5 procent, vilket 
kan räknas som normalränta. Även om det införs 
stegvis kommer det att bli kännbart för många. Ge-
nom att räkna på olika räntehöjningar och planera 
sin ekonomi är man bättre rustad för höjda räntor 
och ändrade regler som kan komma.
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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 35 %

  Länsförsäkringar Företags-
obligation Norden 25 %

   Länsförsäkringar Global 
Hållbar 20 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 10 %

  Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 10 %

   Länsförsäkringar Multi-
strategi 30 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 30 %

  Fidelity America Fund 10 %
    Länsförsäkringar Sverige 

Aktiv 20 %
  JPM Emerging Market 

Small Cap 10 %

  Länsförsäkringar Multi-
strategi 5 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 40 %

   Fidelity America Fund 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 0,1 0,0
Aktiv Stabil 0,1 0,4
Aktiv Balans –0,1 0,3
Aktiv Tillväxt –0,1 0,6
Aktiv Potential 0,0 1,0

Spar- och 
placeringsförslag

Utveckling Aktiva placerings-
förslag  2017-01-11 (%)

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 %

  Globala storbolag Tillväxt 
(strukturerad placering) 
20 %

  Sverige Tillväxt  
(strukturerad placering) 
10 %

  Korta räntefonder 20 %
 Företagsobligationer 20 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %
 Globala aktiefonder 16 %
 Svenska aktiefonder 4 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Balans 70 %

  Globala storbolag Tillväxt 
(strukturerad placering) 
20 %

  Sverige Tillväxt  
(strukturerad placering) 
10 %

  Korta räntefonder 15 %
 Företagsobligationer 15 %
  Absolutavkastande  

fonder 30 %
 Globala aktiefonder 32 %
 Svenska aktiefonder 8 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Tillväxt 70 %

  Globala storbolag Tillväxt 
(strukturerad placering) 
20 %

  Sverige Tillväxt  
(strukturerad placering) 
10 %

  Absolutavkastande  
fonder 30 %

 Globala aktiefonder 56 %
 Svenska aktiefonder 14 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Potential 80 %

  Globala storbolag Tillväxt 
(strukturerad placering) 
10 %

  Sverige Tillväxt  
(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  
2017-01-10 (%)

   1 mån Hittills  
  i år

Bekväm Fond Defensiv 0,0 0,0
Bekväm Fond Stabil –0,2 0,1
Bekväm Fond Balans –0,3 0,2
Bekväm Fond Tillväxt –0,6 0,3
Bekväm Fond Potential –1,0 0,6

Spar- och 
placeringsförslag
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1Våra 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 2016-12-31

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 *** 120,29 -3,6 15,5 40,9 55,9 Alfred Berg Ryssland **** 470,63 10,8 64,6 23,4 38,5

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 95,91 1,3 2,1 - - BlackRock Dynamic Diversified Growth ** 111,75 0,9 -4,0 -0,7 -

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 96,62 0,6 -0,6 - - BlackRock Emerging Europe *** 918,72 6,0 30,9 16,5 31,5

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 99,90 1,7 7,2 - - BlackRock European *** 1015,40 2,6 -1,2 16,5 69,7

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 97,08 1,0 1,4 - - BlackRock Latin America ** 502,11 -1,8 34,7 10,9 -5,2

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 98,32 1,7 4,4 - - BlackRock World Mining * 284,26 -1,8 64,2 -2,6 -32,9

Länsförsäkringar Bekväm Pension 130,47 0,9 10,8 - - BlueBay Emerging Market Select Bond 1096,50 1,5 4,3 -7,9 -1,1

Länsförsäkringar Europa Aktiv **** 412,64 3,0 7,5 34,1 77,4 BlueBay Investment Grade Bond 1556,14 1,0 2,5 6,4 28,7

Länsförsäkringar Europa Indexnära **** 170,20 3,2 5,9 27,6 77,1 BNP Paribas Equity World Aqua **** 1594,38 -0,9 17,5 55,0 -

Länsförsäkringar Fastighetsfond 3147,07 0,2 9,5 95,9 180,6 Catella Hedgefond 168,39 0,4 -1,2 12,0 27,1

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 104,92 0,2 2,5 5,0 - Catella Reavinstfond ** 408,88 2,5 5,7 28,5 92,5

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 382,51 1,1 27,5 47,3 103,7 Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1329,60 -0,4 15,7 52,1 73,1

Länsförsäkringar Global Hållbar *** 37,83 0,8 13,1 42,3 87,8 Didner & Gerge Aktiefond ***** 2535,64 3,3 15,8 49,6 142,1

Länsförsäkringar Global Indexnära ***** 173,48 0,0 14,1 56,8 - DNB Renewable Energy *** 1011,71 5,7 13,0 35,1 74,8

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 72,13 0,5 0,9 -1,1 2,8 East Capital Rysslandsfonden ** 1225,63 12,8 72,9 0,8 12,4

Länsförsäkringar Japanfond *** 98,58 -1,9 13,5 51,5 88,3 East Capital Östeuropafonden *** 36,63 8,7 40,7 6,9 21,6

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag 101,80 0,0 0,3 1,3 - Enter Pension 1258,96 1,8 0,9 - -

Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,66 0,0 0,1 0,6 3,5 Enter Return A *** 1114,49 0,0 0,1 2,9 7,4

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 161,05 -0,2 2,5 9,5 12,7 Fidelity America Fund **** 89,40 -0,8 17,7 83,1 169,5

Länsförsäkringar Multistrategi 102,28 2,1 - - - Fidelity Asian Special Situations ***** 341,49 -4,0 15,2 53,8 81,5

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 180,07 0,9 6,1 26,6 50,5 Fidelity China Focus Fund **** 475,49 -6,0 11,2 62,6 93,2

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 182,54 0,9 5,8 26,8 55,6 Fidelity EMEA Fund **** 114,28 4,8 18,9 20,7 49,6

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 197,46 1,1 8,1 35,1 76,4 Fidelity European Dynamic Growth **** 450,35 0,6 3,8 40,3 112,4

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 217,40 1,4 10,8 42,8 92,9 Fidelity Global Focus Fund **** 494,20 -0,3 11,8 53,2 106,4

Länsförsäkringar Pension 2030 2 **** 215,90 1,6 11,6 43,8 94,3 Fidelity India Focus Fund *** 325,96 -1,4 6,8 84,3 103,3

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 113,82 1,7 11,7 43,8 94,2 FIM BRIC+ A ** 121,47 -0,3 14,9 23,2 30,5

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 113,61 1,8 11,7 43,9 94,4 GAM Star China Equity *** 183,57 -8,8 -4,7 22,8 73,7

Länsförsäkringar Pension 2045 2 **** 134,69 1,8 11,8 43,3 93,8 JPM Africa Equity *** 78,67 1,4 11,0 1,5 23,9

Länsförsäkringar Pension 2050 2 115,21 1,7 - - - JPM Emerging Market Small Cap **** 110,56 -2,6 19,5 57,8 86,2

Länsförsäkringar Pension 2055 2 114,43 1,7 - - - JPM Global Healthcare **** 2281,05 -2,6 -8,9 49,5 174,7

Länsförsäkringar Pension 2060 2 113,52 1,3 - - - JPM US Small Cap Growth ** 195,23 -3,0 13,8 42,1 109,4

Länsförsäkringar Småbolag Sverige *** 678,30 3,9 7,2 76,7 163,0 Lannebo Mixfond **** 21,57 2,7 4,2 33,8 67,4

Länsförsäkringar Sverige Aktiv **** 1334,76 4,7 9,5 48,1 104,3 Lannebo Pension 131,76 2,6 2,7 - -

Länsförsäkringar Sverige Indexnära ** 266,55 2,6 8,6 31,8 91,4 Lannebo Småbolag **** 81,72 3,9 9,6 75,5 178,0

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 281,05 -2,5 17,4 22,9 29,4 Lannebo Sverige *** 32,18 5,1 10,7 49,8 117,4

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 115,10 -2,2 19,3 - - Lynx Dynamic 1 118,65 0,3 -3,8 11,4 17,0

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 339,21 0,6 8,8 22,2 47,4 Macquarie Asia New Stars *** 197,29 -7,4 -5,5 42,8 111,5

Länsförsäkringar USA Aktiv *** 310,87 -0,9 15,4 70,5 138,8 Neuberger Berman High Yield Bond 128,64 -2,0 10,2 4,7 40,5

Länsförsäkringar USA Indexnära **** 290,49 -0,2 18,1 77,7 148,6 Norron Target R 130,99 0,6 5,5 10,7 31,3
Parvest Global Environment **** 1710,79 -0,3 18,6 40,7 104,7

PIMCO Global Investment Grade 11,19 0,8 5,2 12,1 -

SEB Asset Selection 178,26 1,9 5,1 21,2 22,2

SEB Europafond Småbolag **** 59,95 2,7 -5,7 53,3 149,6

SEB Hållbarhetsfond Global **** 15,34 -0,8 12,9 53,3 105,9

SEB Nordenfond *** 25,42 3,3 8,7 49,3 115,0

Skagen Global *** 1529,65 -0,4 9,6 32,0 75,3

Skagen Kon-Tiki *** 770,27 1,2 18,1 17,1 36,1

Standard Life GARS 123,51 1,8 –4,3 2,3 18,1

Öhman Realräntefond A 119,98 0,7 6,4 14,9 10,3

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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