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Förvaltarkommentar
Det allmänt svaga börsklimatet från förra månaden höll i sig även i
juni. Återigen är det amerikansk penningpolitik som är i fokus sedan Federal Reserve flaggat för att man troligvis kommer dra ner
på dagens stimulansåtgärder, givet att konjunkturen återhämtar
sig som väntat, senare i år. Som ett resultat av detta ökade säljtrycket på räntemarknaden varpå obligationspriserna föll och långräntorna steg kraftigt.
Eftersom räntemarknaderna globalt sett är integrerade innebar
detta att räntorna även steg i tillväxtmarknader som exempelvis
Balkan. Till följd av den ökade osäkerheten föll även aktiemarknaderna och Balkan var inget undantag. Fonden sjönk med 6,4
procent under månaden. I regionen utvecklades Bulgarien, Slovenien och Kroatien relativt starkt då de steg med 4,8, 2,3 samt 0,4
procent. Något sämre gick det för Serbien och Rumänien som sjönk
med 7,6 samt 2,5 procent. Men mest anmärkningsvärt är den turkiska marknaden som sjönk med 13,9 procent.
I förra månadens förvalatarkommentar lyfte vi fram de eskalerade
oroligheterna i Turkiet. Regeringens planer på att bygga om Taksim
torget och Gezi park har fått symbolisera det växande missnöjet
med den alltmer auktoritära premiärminister Erdogan. Dagens
situation är betydligt stabilare än bara för någon vecka sedan, men
den bedöms ändå vara oerhört ömtålig. När protesterna var som
värst i början av månaden så mötte Erdogan dess representanter.
De framförde sin kritik varpå Erdogan svarade att inget är bestämt
utan att man kommer göra en översyn av byggplanerna. Men samtidigt som han till viss del var tillmötesgående var han väldigt tydlig
med att regeringen inte accepterar dagens illegala demonstrationer och att polisen har rätt att rensa upp och skingra demonstranter.
Nästa år är det både presidentval, lokala val och troligtvis ett förslag på en ny konstitution. Detta gör att den förhöjda riskpremien
är här för att stanna.
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Geografisk exponering
Bulgarien 3,3%
Kroatien 4,4%

Kassa 4,8%

Turkiet 30,9%

Slovenien 14,0%

Vad som nästan besvärar oss mer är de globalt stigande räntorna vi
sett på sistone. Turkiet har ett strukturellt underskott i bytesbalansen som måste finansieras. I den lågräntenivån som varit har detta
inte varit något problem, tvärtom, men fortsätter räntorna att stiga
kan det leda till problem. Vi har som ett resultat av detta tagit ner
den turkiska exponeringen från en övervikt till en mer neutral position i avvaktan på tydligare utsikter

Serbien 19,2%
Rumänien 23,4%

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 Balkan är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i
bolag vars verksamhet i huvudsak är knuten till utvecklingen i Balkan regionen, primärt Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slovenien och Turkiet. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för
val av inriktning på land-och sektorsnivå.
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