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Under oktober har fokus av naturliga skäl legat mycket på det
stundande presidentvalet i USA och utfallets effekter på den globala
ekonomin.
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De två kandidaterna Barack Obama (d) och Mitt Romney (r) har under
de senaste veckorna mötts i ett antal debatter för att vinna väljarnas
stöd i sista stund. Valrörelsen fick dock ett oväntat avbrott för båda
kandidaterna mot slutet av månaden då orkanen Sandy slog till mot
östkusten och lamslog stora delar av bland annat New York. Orkanen
orsakade mycket omfattande skador, översvämningar och bränder
ledde till att 8 miljoner amerikanska hushåll var utan elektricitet efter
att den hade passerat.
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Performance (%)

I Europa är arbetslösheten på rekordnivå. I september uppmättes den
till 11,6 %. Bidragande orsaker är inte helt oväntat Italien, Irland och
Spanien som alla har den högsta arbetslöshetsnivån sedan valutaunionen grundades. I Grekland är situationen inte mycket bättre då
25,1 % arbetslöshet rapporterades i juni i år. Sedan dess har inga nya
data publicerats.
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Den närmsta tiden kommer finansmarknaden noggrant bevaka bland
annat resultatet av eurozonens ledares fortsatta påtryckningar på
Grekland att genomföra ytterligare nedskärningar för att nå sina
budgetmål.
Aktiemarknaderna avslutade oktober med en svag uppgång efter att
ha rört sig ganska mycket åt båda hållen under månaden.
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Geografisk exponering
USA 42,3%

GustaviaDavegårdh Global Tillväxt slutade månaden med en uppgång
på 0,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 3,9 procent.
Övrigt 5,3%
STORBRITANNIEN 16,8%

SVERIGE 1,1%
FINLAND 1,4% SPANIEN
BELGIEN 1,5% 1,8%
NEDERLÄNDERNA 2,3%
RYSSLAND 3,3%
SCHWEIZ 3,9%
FRANKRIKE 4,3%

JAPAN
5,0%

KANADA 5,6%

TYSKLAND 5,3%

Om Fonden

Fondsparande är alltid förknippat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och fondinformationsbroschyr kan
erhållas av fondbolaget.

GUSTAVIA FONDER AB
Orgnr 556560-2611
www.gustavia.se

Gustavia Global Tillväxt är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt. Riskspridningen kommer att vara bred med extra
fokus på bolag verksamma i, eller med stor del av försäljningen till
utvecklingsmarknaderna. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad
förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten
för val av inriktning på sektor-och lands nivå.
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