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Förvaltarkommentar
Riskaptiten har svalnat under september och det finns flera bakomliggande skäl varför. I Ukraina förefaller en fredlig lösning vara närmare
än på länge, men utvecklingen i Mellanöstern är desto mer hotfull.
Dessutom börjar konjunkturen i stora delar av världen att försämras.
Ryssland närmar sig recession, liksom många länder runtom i EMUområdet. Tyskland som länge framhållits som ledaren av en bred
europeisk återhämtning har blottat allt svagare utsikter och inte heller
Kina (som lika ofta framhålls som ledaren globalt) övertygar för närvarande. Av allt att döma kommer den europeiska centralbanken fortsätta att lansera stimulansåtgärder och lika troligt kommer den politiska ledningen i Kina att göra detsamma. Men alla åtgärder tar tid att
verka och den stigande osäkerheten i väntan på dem får många investerare att bli mer försiktiga.
Trots oroligheterna i Mellanöstern har oljepriset fortsatt att falla. Ett
fat Brentolja handlas nu för första gången på två år tydligt under 100
dollar. Även andra råvarupriser faller. En stor del av prisnedgångarna
går att förklara med en starkare dollar men det går inte att undkomma
det faktum att utvecklingen också speglar sämre globala konjunkturutsikter. Många börser i råvarutunga ekonomier har utvecklats svagt
under september – allra sämst den ryska men där av en rad olika skäl
(se månadsbrev Ryssland). Den kazakstanska börsen har klarat sig väl
i jämförelsen men har förstås också påverkats. De försämrade konjunkturutsikterna ska dock inte överdrivas. Den amerikanska ekonomin står stark och som nämnts; en rad stimulansåtgärder planeras på
många håll i världen.

Största innehav 2014-09-30
Nostrum Oil&Gas
Bank Halyk
Kcell
KazMunaiGaz
Kazakhmys
Dragon Oil
KazTransOil
Surgutneftegaz pref
Centercredit Bank
Sberbank

8,7%
8,6%
8,6%
6,1%
5,7%
4,7%
4,6%
4,5%
4,4%
4,3%

Utveckling 3 års period

Bransch exponering
Dagligvaror 2,4%

Kraftförsörjning
2,2%

Kassa 5,3%

Sällanköpsvaror
2,5%
Energi 38,2%

I fonden har vi minskat vårt innehav i det ryska oljebolaget Lukoil och
helt sålt innehavet i branschkollegan Rosneft. Istället har vi köpt aktier
i den ryska livsmedelskedjan Magnit. Det saknas liknande noterade
bolag i Kazakstan och Magnit är ett av Rysslands allra bäst skötta företag.

Telekomoperatörer
14,3%

Material 14,4%

Bank 20,7%

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 Kazakstan och Centralasien är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i Kazakstan men har även mandat att investera i andra centralasiatiska länder. Fonden förvaltas
utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på sektor-och lands
nivå.
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