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Utveckling juni -2,6%

Förvaltarkommentar
Under juni har utvecklingen på de globala aktiemarknaderna,
som sedan årets början har varit väldigt stark, mattats av något. Indikatorer för tillverkningsindustrin i Kina har sjunkit under månaden vilket indikerar en bestående avmattning i den
kinesiska ekonomin. Detta tryckte ner börserna tillsammans
med den ständigt närvarande oron för att den amerikanska
centralbanken FED skall upphöra med sina obligationsköp för
att stimulera marknaden. Det senare är dock, i alla fall om man
får tro FED själva, en överdriven oro eftersom det enda som
sagts den senaste tiden är att de någon gång inom överskådlig
framtid kommer att dra ned på köpen.
Den makroekonomiska statistik som kommit under månaden
har överraskat positivt. I synnerhet fastighetsmarknaden i USA,
en viktig bakomliggande faktor för börsuppgången under våren, där priset på sålda fastigheter har ökat med 12 procent i
april jämfört med 2012. BNP-utvecklingen i USA var dock något
dystrare och sammanfattningsvis slutar månaden med en nedgång i fonden på -2,6 procent.
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Utveckling 3 års period

Sedan årsskiftet har fonden utvecklats med 8,2 procent.
Fondens jämförelseindex är sedan årsskiftet upp med 12,7 procent.
Geografisk exponering
Frankrike 2,2%
Japan 2,4%
Singapore 2,5%
Kazhakstan 2,5%
Bermuda 2,8%

Tyskland 2,0%

Nederländerna 5,4%

Storbritannien 6,8%

USA 47,5%

Schweiz 7,9%

Kanada 8,0%

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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