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Förvaltarkommentar

Ryssland, Kazakstan och de allra flesta centralasiatiska länder, är alla ekonomier som i hög utsträckning är beroende av utvecklingen på råvaror. I
väntan på ett förbättrat globalt konjunkturklimat gör man nu vad man kan
för att stimulera de inhemska ekonomierna. Man har finansiella reserver
att utnyttja och investerar nu i inhemska infrastrukturprojekt. Man försöker också att stimulera företagsutlåning och privat konsumtion men man
undgår inte det faktum att man långsiktigt är exportberoende.
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Den globala konjunkturen har länge stöttats av finansiella lättnader från
några av världens ledande centralbanker. Den amerikanska Federal Reserve har köpt obligationer för närmast obegränsade summor. Den amerikanska dollarn har försvagats, räntorna har tryckts ned, och tillgångslaget
aktier har generellt stigit jämfört med ett år tillbaka. Den senaste tiden har
man emellertid börjat ifrågasätta om stimulanserna verkligen kan fortsätta
så mycket länge till. Att döma av FED´s senaste protokoll finns inte längre
full enighet kring vad man kallar Quantative Easing och de finansiella
marknaderna har därmed fått något nytt att oroa sig för. Under februari
har dollarn stärkts något. Råvarupriserna har fallit. Oljepriset och kopparpriset – båda två normalt att betrakta som konjunkturbarometrar – har
fallit med ungefär 5 procent sedan i början av månaden.
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Många av regionens gruvbolag har haft en svag kursutveckling under februari. Sämst har utvecklingen varit för Kazakhmys – en av världens största
kopparproducenter – som har fallit med närmare 15 procent. Bolaget har
emellertid en mycket stark balansräkning och därmed alla förutsättningar
den dag då konjunkturen vänder. Bolaget äger stora tillgångar i landets
kraftsektor liksom aktier i landets största gruvbolag, ENRC. Vi tror att Kazakhmys kommer att spela en mycket aktiv roll i utvecklingen av regionens
gruvsektor framöver.

-30

100201

100601

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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Bransch exponering
Kraftförsörjning 1,6%

Kassa 1,7%

Sällanköp 2,2%
Industri 4,5%

Energi 38,7%
Telekomoperatörer 7,0%

Olje- och gassektorn har som helhet fallit i februari. De ryska innehaven
har fallit med mellan 1-5 procent. Fondens innehav i Dragon Oil
(Turkmenistan) och ZhaikMunai (Kazakstan) har emellertid trotsat utvecklingen och båda stigit med c:a 5 procent.
Bästa bransch har varit mobiloperatörer. Såväl kazakstanska K-Cell som
ryska MTS har stigit under månaden. Men allra bäst, som enskild aktie, har
det gått för Steppe Cement. Bolaget är en av kazakstans ledande cementproducenter och spås dra stor nytta av de infrastrukturprojekt som nu
genomförs. Aktien har stigit drygt 20 procent under februari men är ännu
lågt värderat i vår mening.
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Bank 16,7%

Material 27,6%

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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