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Utveckling september 3,6%

Förvaltarkommentar
De globala marknaderna utvecklades i allmänhet positivt under september. Det globala aktieindexet, MSCI World, steg med 1,3 procent i
kronor räknat. På regionnivå gick de tidigare förlorarna tillväxtmarknaderna bäst med uppgångar på 5-8 procent. Europa och USA steg
med ca 2 procent vardera. Den svenska börsen gladde fondspararna
ännu en gång med en uppgång på 4-5 procent. Uppgångarna drevs
bland annat av positiva konjunktursiffror. Inköpscheferna i Europa,
Kina och USA har blivit allt positivare när det gäller hur de ser på den
närmaste framtiden. I slutet av månaden dämpades börshumöret
något då demokraterna och republikanerna i USA misslyckats med att
komma överens om att höja budgettaket vilket kommer leda till att
delar av den amerikanska statsapparaten helt enkelt måste stänga ner
sin verksamhet. I förlängningen kan detta leda till försämrade BNPsiffror för fjärde kvartalet. I oktober kommer bolagsrapporterna för
tredje kvartalet börja redovisas. Med tanke på den starka börsutvecklingen hittills i år blir det spännande att se om bolagen kan leva upp till
högt ställda förväntningar och att framtidsutsikterna ser ljusa ut.
Fonden utvecklades starkt under perioden. Fondens andelsvärde steg
med 3,6 procent medan dess jämförelseindex, MSCI Net World IT
10/40, gick upp med 1,3 procent. Av innehav som bidragit positivt till
utvecklingen jämfört med fondens jämförelseindex kan nämnas Ambarella, Facebook, FEI Company, Jinko Solar, Nokia och Regeneron.
Facebooks positiva utveckling efter rapporten för andra kvartalet har
fortsatt och flera analytiker har höjt riktkursen kraftigt. Nokia har stigit
kraftigt efter Microsofts köp av mobiltelefonenheten. Även Apple
bidrog positivt trots att aktien sjönk då fonden är underviktad aktien.
Av aktier som gav ett negativt bidrag kan nämnas Elekta, Catamaran
Corporation och Ubiquity Networks.
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Nya innehav är Blucora, Ciena, Opera Software, Priceline och Syntel.
Innehavet i Nokia ökades något. Catamaran Corporation och J2 Global
Inc. såldes av i sin helhet.

Informationsteknik
62,5%

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 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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