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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det 
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en 
helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och 
grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg 
bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 

 

Pensionsspararna föredrog Asien i november 

Under november valde Länsförsäkringars fondförsäkringskunder främst asienfonder, 
tillväxtmarknadsfonder och europafonder. Det visar fondstatistik från 
Länsförsäkringar. 

– I november fortsatte våra fondförsäkringskunder välja aktiefonder framför fonder 
med lägre risk. Fortsatt stark aktiemarknad har fått riskaptiten att stiga. Mest populärt 
är asienfonder som har haft en stark utveckling senaste månaderna. Exempelvis har 
japanfonder stigit till följd av ökande företagsvinster samt fördelaktig valutaeffekt, 
säger Jim Rotsman, Produktchef, inom fondlivverksamheten på Länsförsäkringar. 
 

 

*Räntefonder övrigt: exempelvis företagsobligationer, Investment Grade & High Yield. 

Kundernas tidigare favorit, fastighetsfonder, har dock sålts även i november och ersatts 
av en annan branschfond – teknologi. Fastighets- och korta räntefonder hör till de mest 
sålda fonderna hittills i år.  
 
– 2017 går mot att bli ännu ett starkt börsår och våra sparare har dragit nytta av 
börsutvecklingen och haft en stark utveckling i år, säger Jim Rotsman  
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Sedan årsskiftet är aktiefonder med inriktning mot Sverige, Europa och Asien 
pensionsspararnas favoriter, bland annat till följd av en stark kursutveckling. Korta 
räntefonder, hedge- och branschfonder tillhör de minst populära sedan årsskiftet. 
tillväxtmarknadsfonder, asienfonder, europeiska småbolag och sverigefonder har 
utvecklats starkt i år. Korta räntefonder har svårt att nå positiv avkastning i lågränte-
miljön vilket gör att spararna letat avkastning i högre riskalternativ. En positiv börstrend 
spär på intresset även om vi sett en del hack i kurvan under året. 

  

– Vi ser tydligt hur de kunder som är aktiva följer trenderna på marknaden och agerar. I 
oktober och november gjordes 32 respektive 3 procent fler fondbyten än månaden 
innan och i år har antalet fondbyten ökat med 15 procent jämfört med 2016. Det är 
positivt om kunderna ser över sina placeringar löpande samtidigt ska man inte glömma 
att pensionssparande är långsiktigt. Det är därför viktigt att planera sitt sparande 
utifrån riskvilja och placeringshorisont, säger Jim Rotsman. 

 
Läs mer om hur kunderna placerat sitt pensionssparande i bifogad presentation. 
Läs mer om Länsförsäkringars fondutbud>> 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jim Rotsman, Produktchef, inom fondlivverksamheten på Länsförsäkringar,  
070-747 22 47. 
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50 

http://www.lansforsakringar.se/privat/spara-placera/fonder/om-fondutbudet/
http://www.lansforsakringar.se/privat/spara-placera/fonder/om-fondutbudet/
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