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Förvaltarkommentar
Den globala konjunkturen har utvecklats allt bättre. De stora strukturella skuldproblemen som Europa och även USA lider av består men
en del positiva inslag har tillkommit.
Finansmarknaderna har stabiliserats, vilket lett till sjunkande riskpremier. Skuldsatta länder kan låna till lägre räntor och kapitalströmmarna har börjat flöda tillbaka till riskmarknader som aktie- och råvarumarknaden.
Januari månad har varit tudelad inom fondens sektorer. Energirelaterade bolag och bolag verksamma inom industrimetaller har utvecklats
väl samtidigt som kräftgången för guldbolagen fortsatt.
En starkare tro på framtiden för uran har medfört stigande kurser för
producenterna och det finns en hel del optimism för sektorn detta år.
Den stora avrustningen av kärnvapen som inleddes i samband med
Sovjetunionens fall medförde att ett stort utbud av millitärt uran
pressat priset på råvaran under en mycket lång tid. Programmet avslutas under början av 2013 vilket gör att det stora utbudsöverskott som
tillförts marknaden under lång tid nu är historia. Samtidigt så fortsätter byggandet av ett stort antal kärnreaktorer på flera ställen i världen, framförallt Kina.
Detta borde betyda ett stigande pris på uran i framtiden. Det var därför med blandade känslor som vi nåddes av beskedet att de ryska
huvudägarna i Uranium One lagt ett kontantbud på bolaget. Visserligen var budet 30% högre än kursen i aktien några veckor tidigare men
enligt vår uppfattning var det ett snålt bud och vi har behållit de flesta
aktierna i fonden då vi hoppas på ett högre bud.
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Energi 49,9%

Fonden har också ökat innehavet i bolag verksamma inom oljeproduktion i Nigeria och innehar i dag fyra olika bolag. Värderingarna är
låga och direktavkastningarna är i flera fall mycket höga.

Råvaror 33,7%

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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