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Förvaltarkommentar
Det globala konjunkturläget verkar vända uppåt något, vilket
medfört att riskaptiten börjar komma tillbaka. Stora delar av
Europa brottas fortfarande med stora skuldproblem som
sannolikt kommer att fortsätta att belasta tillväxten flera år
framåt. USA är lika skuldtyngt som tidigare men arbets- och
bostadsmarknaderna ser trots allt ut att förbättras successivt. I
Kina verkar tillväxten ta fart igen efter partikongressen och vi
kan med mycket stor sannolikhet se fram emot ett år av
expansion i Asien.
Fonden sjönk under december med 3,6 procent, samtidigt steg
fondens jämförelseindex med 1,9 procent. Guldbolagen fortsatte att utvecklas svagt samtidigt som oljebolagen utvecklades i linje med index.
Uranbolagen utvecklades mycket positivt under månaden efter
att valet i Japan minskat risken för en avveckling av kärnkraften
i landet. Samtidigt så har vi sett flera analyser som ser positivt
på 2013 då överutbudet av uran från avvecklade kärnvapen
väntas nå ett slut och vi har också sett ett stigande spotpris på
uran de senaste veckorna.
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Bransch exponering
Kassa 6,9%

Fonden har sålt innehavet i Endeavour Silver då vi istället ökat
upp vikten i andra silverbolag som Aurcana och Silvercrest Mines.

Övrigt 8,0%

Inom olja har vi ökat exponeringen i Nigeria genom att investera i två nya bolag, MP Nigeria samt Maurel et Prom.

Energi 48,5%

Råvaror 36,6%

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.
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Gustavia Energi och råvaror är en aktivt förvaltad aktiefond som
investerar i råvarurelaterade aktier eller i råvarorna via ETF:er eller
terminer. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning och sektorer.
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