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Gustavia Småbolag
Startdatum
2009-01-01
Förvaltare
Jämförelseindex
Carnegie Smallcap Return Index NAV
Bankgironummer
362-8757
Utveckling mars
PPM
524 231
Risknivå
6 av 7
Minsta insättning
200 kr
Insättnings och uttagsutgift 0%
Förvaltningsavgift
1,6%

Ola Gilstring
261,73
0,8%

Förvaltarkommentar
Under mars har fokus framförallt legat på två stora händelser som
påverkat aktiemarknaderna kraftigt. Oron i Ukraina och på Krim fick
marknaderna att vända nedåt och ett tal ifrån USA:s centralbankchef Yellen fick framförallt råvarumarknaderna att vända nedåt då
marknaden förväntade sig en åtstramning avseende de monetära
lättnaderna.
Fonden steg under månaden med 0,8 procent samtidigt som jämförelseindex sjönk med 0,2 procent.
Efter en lång tids uppgång så fick marknaden goda anledningar att
rekylera under månaden och många aktier utvecklades svagt. Samtidigt så visade de flesta ekonomiska indikatorerna en fortsatt god
utveckling i USA och konsumenternas förtroende för framtiden redovisades på den högsta nivån på många år. Under slutet av månaden fick marknaden tillbaka lite optimism drivet av förväntningar
om reformer och stimulanser i Kina. Paradoxalt nog tolkades till slut
den svaga utvecklingen i den kinesiska ekonomin positivt då marknaden ansåg att omfattande ekonomiska stimulanser ryckte närmare för varje svag siffra.

Största innehav 2014-03-31
Meda A
Securitas B
Latour Investment B
Husqvarna B
JM
Modern Times Group B
Boliden
Castellum
NCC
SAAB

4,6%
4,2%
3,9%
3,8%
3,6%
3,5%
3,1%
3,1%
3,0%
2,9%

Utveckling 3 års period

Medivir fick ett positivt besked från det europeiska läkemedelsverket EMA:s expertpanel CHMP avseende Medivirs hepatit C projekt
Simeprevir. Simeprevir är sedan tidigare godkänt ibland annat USA
och Japan och en lansering i Europa närmar sig nu.

Bransch exponering
Kassa 2,7%
Övrigt 9,1%
Industrivaror 26,6%
Hälsovård 8,1%

Material 11,3%

Konsumentvaror
18,7%

Finans & Fastighet
23,5%

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 Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i
små och medelstora bolag i Sverige. Fonden förvaltas utifrån en
strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är
utgångspunkten för val av inriktning och sektorer. Därefter väljs
bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta
bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner.
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