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Förvaltarkommentar

För de exporterande råvarubolagen är situationen mer avvaktande.
Att döma av prisutvecklingen för olja och för industrimetaller är
konjunkturläget alltjämt känsligt. Alldeles avgörande tror vi blir hur
den kinesiska konjunkturen utvecklas framöver. Vi har sett tecken på
hur den har förbättrats men närmast förestående är ändå de
stimulansbeslut som den kinesiska partikongressen kommer fram till.
Omvärlden och inte minst det närbelägna Centralasien behöver
kinesisk stimulans.
Partikongressen inleds den 8:e november.
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I Kazakstan har vi under oktober fått bekräftat att den inhemska
ekonomin mår allt bättre. Sedan tidigare har vi sett hur reallönerna
har stigit och hur det har slagit igenom i ökad konsumtion.
Nu har vi också sett förbättringen i banksektorn. Lånetillväxten är
tillbaka och för landets ledande bank, Halyk Bank, har det inneburit en
tydligt förbättrad lönsamhet. Banken är ett av fondens största
innehav. De har länge haft en stark balansräkning. De har under året
köpt tillbaka utestående preferensaktier och nu räknar vi med att de
också kommer börja dela ut mellan 4-6 procent årligen till
aktieägarna.
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Osäkerheten har gjort att fonden har legat still i sin exponering mot
råvarubolag. Tidigt i oktober minskades innehaven i flera ryska
olje- och gasbolag för att finansiera ett nytt innehav; nämligen
ryska Lukoil som är verksamt runtom i Centralasien, men fondens
totala exponering mot olje- och gasbolag har förblivit densamma.
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Bransch exponering
Energi 43,0%

Vi väntar närmast med att följa hur noteringen av den kazakstanska mobiloperatören K-Cell går. Om den prissätts rätt
siktar vi på att delta och köpa aktier i bolaget. Efter försäljningen
av Kazakhtelcom tidigare i år saknar fonden exponering mot
telekomsektorn i regionen.

Kassa 4,1%
Övrigt 3,6%

Material 25,6%

Sällanköp 2,7%
Industri 4,1%
Bank 16,9%

Sett över hela oktober steg fonden med 0,2 procent. Det var
bättre än den ryska marknaden men något sämre än emerging
markets som helhet.

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.
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Om Fonden
Gustavia Kazakstan och Centralasien är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i Kazakstan men har även mandat att investera i andra centralasiatiska länder. Fonden förvaltas
utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på sektor-och lands
nivå.
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