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Förvaltarkommentar
De globala marknaderna utvecklades i allmänhet negativt under augusti. Det globala aktieindexet, MSCI World, sjönk med 1,1 procent,
medan den tekniktunga Nasdaq-börsen gick ned med ca 1 procent.
Europa kunde äntligen glädjas av statistik som visade att regionen har
lämnat flera månader av recession. I USA var konjunktursiffrorna mer
blandade – där tillverkningsindustrin fortsätter att övertyga medan
husmarknaden tycks ha stagnerat något efter att de långa räntorna
fortsatt uppåt. Det av marknaden så viktiga protokollet från FED’s
senaste möte offentliggjordes i mitten på månaden och börsen reagerade något positivt efter att inget nytt kommit fram som tyder på
snara åtstramningar ”tapering” när det gäller obligationsköp. Istället
kommunicerade FED att man behöver få in ytterligare bevis på att
konjunkturuppgången är bestående när det gäller BNP-utvecklingen
samt jobb- och husmarknaden innan beslut kan tas om minskade obligationsköp. Ytterligare besked om FED’s policy väntas i samband med
FOMC-sammanträdet den 17-18 september.
Av innehav som bidragit positivt till utvecklingen jämfört med fondens
jämförelseindex kan nämnas Jinko Solar som steg med 14,9 procent,
Facebook 11,2 procent, Jazz Pharma 10,6 procent (sedan inköp i
mitten av månaden), Biotage 8,2 procent och Ansys 7,5 procent. Av
innehav som bidrog negativt i förhållande till fondens jämförelseindex
märks Amadeus IT Holding, Ambarella, Comcast, Elekta, General
Electric och Interactive Corporation som fonden har en övervikt i jämfört med sitt jämförelseindex. Apple och Microsoft bidrog även de
negativt, men i dessa fall i form av undervikter.
Nya innehav är Apple, Broadcom, som köptes in efter en rapport som
mottogs negativt av marknaden, J2 Global Inc., Jazz Pharma, Regeneron Pharmaceuticals och Ubiquity Networks. Innehaven i Cisco
Systems och Facebook ökades något. Fondens innehav i 3M, ABB,
Celgene och SAP avyttrades, medan General Electric, Genmab och
Qualcomm minskades något. Fondens andelsvärde och även dess
jämförelseindex, MSCI Net World IT 10/40, utvecklades oförändrat
(0,0 procent) under månaden.

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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Om Fonden
Gustavia Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar
globalt i företag som är verksamma inom tekniksektorn, bl.a inom
områdena IT, bioteknik, miljöteknik och nanoteknik. Målsättningen
för fonden är att åstadkomma högsta möjliga avkastning med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning och riskprofil.
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