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Förvaltarkommentar
Förväntningar om ytterligare stimulansåtgärder i både Europa och Kina
påverkade börserna positivt under månaden. Trots förbättrad konjunktur
är det den låga inflationen som gör att centralbankerna överväger att
sänka räntan alternativt driva igenom andra stimulanspaket. I Kina har
några betalningsinställelser inträffat under månaden vilket indikerar att en
del obalanser börjar uppstå som en konsekvens av en kraftigt expanderande kreditmarknad. Centralbanken där måste därför göra en avvägning
mellan att stimulera ekonomin och att upprätthålla stabilitet i det finansiella systemet. Marknaderna präglades även av oro kring utvecklingen i
Ukraina och riskerna för att Ryssland kommer att invadera den östra delen
av landet, vilket allvarligt skulle trappa upp krisen där.
Det globala aktieindexet, MSCI World, steg med 0,8 procent. Tillväxtmarknaderna, med undantag för Ryssland, gick starkast. Indien och Brasilien
steg med över 8 procent. I Europa var det blandat. Börserna i södra
Europa med Italien och Spanien i spetsen fortsätter att återhämta sig.
Tyskland och Storbritannien noterade däremot en negativ börsutveckling.
Utvecklingen i USA var tudelad. Det breda aktieindexet S&P 500 steg något medan det tekniktunga Nasdaqindexet sjönk med nästan 3 procent i
lokal valuta.

Största innehav 2014-03-31
Google
Apple
Microsoft Corporation
Facebook
Amadeus IT Holding
Oracle
Roche Holdings
Gilead Sciences
Qualcomm
Visa

5,5%
5,2%
3,9%
3,8%
3,3%
3,1%
2,7%
2,7%
2,6%
2,5%

Utveckling sedan fondens start

Fonden utvecklades negativt under mars. Fondens andelsvärde sjönk med
3,1 procent medan dess jämförelseindex, MSCI Net World IT 10/40, gick
ned med 0,1 procent. Att fonden gick relativt sämre i förhållande till sitt
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jämförelseindex beror på ett flertal anledningar. För det första utvecklades
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tillväxtbolag sämre än den generella marknadsutvecklingen. Flera IT-bolag,
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framför allt med verksamhet inom Internetsektorn, små teknikbolag samt
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biotechbolag tillhör denna kategori. Biotechbolagens nedgång förvärrades
av kommentarer från amerikanska politiker att de tar för bra betalt för
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sina produkter. Celgene, Gilead, Jazz Pharma och NPS Pharma sjönk med
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12-24 procent under månaden. Av innehav som bidragit positivt till utFinans & Fastigheter
vecklingen jämfört med dess jämförelseindex kan nämnas Hewlett PackInformationsteknik
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ard, Sandisk och Western Digital. Negativa bidrag rapporteras, förutom
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ovan nämnda biotech bolag, bland annat i Amadeus IT Holding, Constant
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Contact, Facebook, Jinko Solar, Open Text Group, Ubiquity Network och
Yahoo. Ett flertal förändringar har skett i fonden under perioden. På sektornivå minskade vi andelen Hälsovårdsbolag samtidigt som andelen kassa Om Fonden
ökade. Fonden köpte in Biogaia och Skyworks Solutions. Fonden ökade
Gustavia Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar
innehaven något i Autoliv, Constant Contact och HP. Fonden avyttrade
globalt i företag som är verksamma inom tekniksektorn, bl.a inom
AstraZeneca, Elekta, Micron och SouFun Holdings.
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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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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