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Förvaltarkommentar
Oktober månad blev en turbulent månad på världens börser. Perioden
inleddes med kraftigt fallande kurser efter oro över utvecklingen för
världskonjunkturen samt fortsatt geopolitisk oro på många platser.
Börserna rekylerade upp senare under månaden, efter att ett antal
bolagsrapporter för det tredje kvartalet visat sig vara bättre än vad
marknaden förväntat sig.
Fonden sjönk under månaden med 12,3 procent samtidigt som jämförelseindex sjönk med 1,2 procent.
Oljepriset fortsätter sin negativa trend och uppvisar nya lägsta nivåer
för de senaste åren. Ädelmetallerna har haft det fortsatt tungt och
inte uppvisat de defensiva egenskaperna som metallerna historiskt
visat i oroliga börstider. Guld har då varit en säker hamn för investerarna.
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Utveckling sedan fondens start

Industrimetallerna har tappat på fortsatt oro över konjunkturoron i
världsekonomin.
Lundin Petroleum redovisade ett positivt borresultat från snövitfältet i
Norge, vilket ökade bolagets kommersiella möjligheter för utvinning
av olja i regionen kraftigt. Kursen steg initialt men föll sedan tillbaka i
det allmänt negativa sentimentet som följer oljepriset.
Tethys Oil fortsätter att öka produktionen i de delägda oljefälten i
Oman och har nått nya rekord för oljeutvinningen. Flera bedömare har
höjt prognoserna för bolaget senaste tiden och vi fortsätter att vara
positiva.

Bransch exponering
Kassa 5,6%
Övrigt 11,4%

Råvaror 46,8%

Energi 36,2%

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 Energi och Råvaror är en aktivt förvaltad aktiefond som
investerar i råvarurelaterade aktier eller i råvarorna via ETF:er eller
terminer. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning och sektorer.
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