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Förvaltarkommentar
Konjunkturen i Europa fortsätter att visa svaga siffror. Undantaget är än så länge Tyskland som gynnats av den svagare euron
och den starkare konkurrenskraften. I Cypern har utvecklingen
varit dramatisk med bankkris och förslag om införandet av en
”förmögenhetsskatt” på inlånade medel hos ett antal cypriotiska banker. Cypern spelar visserligen bara en marginell roll för
Europa men krisen sätter på nytt fokus på den europeiska finanskrisen.
Dessutom har vi sett ett par svaga konjunktursiffror från Kina.
Den globala konjunkturen är starkt beroende av fortsatt tillväxt
i Kina men februaris importsiffor gav en svag bild av läget.
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Utveckling

Detta har skapat extra stor oro på råvarumarknaderna som är
mycket beroende av importen från Asien i allmänhet och Kina i
synnerhet.
Återigen har dessutom mönstret varit sådant att de råvarurelaterade bolagen fallit mer än vad råvarupriserna gjort under
samma period.
Framförallt har detta mönster visat sig i bolagen med inriktning
mot industrimetaller medans oljebolagen och ädelmetallbolagen klarat sig väsentligt bättre.

Bransch exponering
Övrigt 10,1%

Kassa 1,2%

Energi 51,6%
Råvaror 37,1%

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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