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Förvaltarkommentar
Marknaderna utvecklades i en positiv anda i början på månaden efter
att Europeiska Centralbanken ECB lanserat nya penningpolitiska
åtgärder. Detta för att få igång tillväxten och motarbeta en alltför låg
inflation. Under månadens lopp surnade dock börserna till som slutade oregelbundet till svagt negativt. Spekulationer om tidigareläggande av amerikanska räntehöjningar, oro gällande den kinesiska
ekonomin, gatuprotester i Hongkong och dålig konjunkturstatistik från
Tyskland, har bidragit till ett negativt sentiment.
Fonden utvecklades positivt under september trots svagt sjunkande
kurser på den amerikanska Nasdaq-börsen. Förklaringen ligger i den
allt starkare amerikanska dollarn som steg med ca 3 procent under
perioden. Fondens andelsvärde steg till slut med 2,5 procent medan
dess jämförelseindex, MSCI Net World IT 10/40, gick upp med 3,5
procent. Mycket få bolagsrapporter presenteras under september
månad. Oracles rapport mottogs negativt och handlades ned 4-5 procent. Fondens position i Oracle ligger neutralt i förhållande till jämförelseindex. Novo Nordisk har fått flera riktkurshöjningar av analytiker som bland annat har reviderat upp försäljningen av Victoza för
behandling av diabetes typ 2.
På sektornivå ökades andelen hälsovårdsbolag, samtidigt som andelen
bolag med verksamhet inom Industrivaror & Tjänster samt Material
minskades. Andelen kassa uppgick till 4,4 procent i månadsskiftet
september/oktober.
Av innehav som bidragit positivt till fondens utveckling kan nämnas
Avago Technologies, Biotage, Facebook, Micron Technology, Nokia,
Novo Nordisk och RocheHolding. Negativa bidrag rapporteras i Autoliv, Biogaia, Commscope Holding, Hercules Technology, Electronic
Arts, Nvidia Corp., Synaptics och Western Digital Corp. Nya innehav är
det amerikanska IT-bolaget Commscope Holding och det amerikanska
läkemedelsbolaget Pfizer. Fonden avyttrade innehaven i Constant
Contact, Jinkosolar, Nolato och Polyone. Fonden ökade innehaven
något i Apple och Intel. Innehaven i Avago Technologies, Qualcomm
och Synaptics minskades något.

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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Apple
Google
Microsoft Corporation
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Intel
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Roche Holdings
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Utveckling sedan fondens start

Bransch exponering
Telekomoperatörer
Industrivaror & 1,6%
Tjänster 2,5%

Kassa 4,4%

Sällanköpsvaror &
Tjänster 4,9%

Finans 5,3%
Hälsovård 18,0%

Informationsteknik
63,3%

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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