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Förvaltarkommentar
Fonden hade en bra månad och steg med hela 6,3 procent samtidigt
som fondens jämförelseindex steg med 4,1 procent i maj. Fonden
Gustav Global Tillväxt har sedan årsskiftet stigit med drygt 11 procent.
Börsutvecklingen har under månaden varit stark vilket bidragit till
fondens utveckling. Fondens exponering mot sektorer som bland annat materials, energy och industrials har bidragit till den goda utvecklingen under månaden.
Den globala makroekonomiska utvecklingen och den ekonomiska data
som presenterades var blandad under månaden. Förhoppningsvis kan
allt bättre markodata bidra som stöd till en fortsatt stark aktiemarknad.
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Utveckling 3 års period

I månadsskiftet maj/juni ökade osäkerheten på aktiemarknaden. Osäkerheten förklaras av att den amerikanska centralbankschefens, Ben
Bernankes, utspel om sänkt tempo i QE3 vilket gav aktiemarknaden
skrämselhicka.
Utspelet är dock helt logiskt att det måste komma en tid när obligationsköpen minskar. Oavsett hur man tolkar budskapet så kommer
den amerikanska centralbankens uttalanden och agerande att vara en
avgörande faktor för börshumöret det kommande halvåret.
Fed-ordföranden upprepade också budskapet att penningpolitiken
rullar på. Den kortsiktiga effekten blev att räntorna steg och att
börserna föll. Den positiva tolkningen är att FED ser en varaktig styrka
i utvecklingen av den amerikanske ekonomin.

Geografisk exponering
Japan 2,2%
Singapore 2,4%
Kazhakstan 2,6%
Bermuda, 2,7%

Frankrike 2,1%

Tyskland 1,7%

Nederländerna 5,3%

Fokus den kommande månaden kommer också att ligga på den globala makroekonomiska utvecklingen. Hur aktiemarknaden hanterar
den ökade osäkerheten och tolkar inkommande data återstår att se.

Storbritannien 6,8%

USA 46,9%

Schweiz 7,7%

Kanada 8,3%

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 Global Tillväxt är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt. Riskspridningen kommer att vara bred med extra
fokus på bolag verksamma i, eller med stor del av försäljningen till
utvecklingsmarknaderna. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad
förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten
för val av inriktning på sektor-och landsnivå.
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