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Förvaltarkommentar
November månad blev en bra månad för många av världens börser.
De rekordlåga räntorna och ett lägre oljepris fick investerarna att
vara villiga att öka sin riskbenägenhet. Dessutom sänkte Kinas
centralbank oväntat räntan vilket gav ytterligare bränsle för uppgången.
Globalt steg världsindex MSCI World med knappt 3 procent och i
Europa var utvecklingen särskilt stark, och Europaindex Euro Stoxx
50 steg med knappt 5 procent under månaden. Fonden ökade med
3,0 procent, samtidigt som jämförelseindex steg med 3,6 procent.
Oljepriset utvecklades som tidigare beskrivet mycket svagt och föll
med cirka 15 procent i november. Många investerare har börjat
oroa sig över den utbudshöjning som följt av ”fractional oil” utvinningen i flera delar av världen. Särskilt märkbar är den i USA som
gått från att vara nettoimportörer till att bli självförsörjande på bara
ett par år. Att OPEC misslyckats med att införa produktionsbegränsningar fick nedgången att accelerera och många investerare förväntar sig fortsatta nedgångar.
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Utveckling 3 års period

Flera kvartalsrapporter släpptes under månaden och Securitas överraskade med en mycket stark rapport. Framförallt var det den nya
tillväxtprognosen som fick investerarna på gott humör. Tidigare var
knappt 3 procent förväntat men den höjdes till drygt 4 procent.

Bransch exponering
kassa 0,9%
Övrigt 11,7%

Hälsovård 8,2%

Industrivaror 30,1%

Material 10,6%

Konsumentvaror
15,4%

Finans & Fastighet
23,1%

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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