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Förvaltarkommentar
Börserna i Europa och på många håll på Tillväxtmarknaderna utvecklades
starkt efter att ECB beslutat om att påbörja massiva köp av obligationer
med start i mars 2015. För en gång skull hade USA-börserna en sämre
månad och slutade på minus. Det är framförallt de amerikanska multinationella exportbolagen som nu börjar känna av den allt starkare dollarn. Eftersom de får betalt i utländsk valuta minskar försäljningsvärdet
som redovisas i den amerikanska dollarn. Fonden gick till slut upp 4,8
procent i januari – att jämföra med MSCI World IT 10/40 NT som hade
en uppgång på 3,1 procent.
Ett antal rapporter för det fjärde kvartalet har presenterats i januari.
Apples kvartalssiffror överträffade de mest optimistiska prognoserna.
Det var framförallt försäljningen av iPhones som utvecklades starkt, inte
minst på Tillväxtmarknaderna. De stora iPhone-skärmarna kannibaliserade något på iPad-försäljningen medan försäljningstillväxten för Macdatorer låg över 10 procent. Facebooks intäkter ökade med över 50
procent jämfört med kvartal 4, 2013, efter att bolaget knutit till sig allt
fler aktiva användare speciellt på den mobila plattformen, samt lyckats
höja priserna. Vinsten var dock något lägre än förväntat då bolaget haft
högre investerings- och uppköpskostnader. Google presenterade ett
sämre resultat än förväntat efter ofördelaktiga växelkurser och höga
utvecklingskostnader. Aktien steg ändå då bolaget planerar att använda
sin kassa mer aktivt, vilket kan komma aktieägarna till godo. Microsofts
resultat var bättre än väntat men aktien sjönk då man guidade för sämre
försäljning under 2015. Den starka dollarn har påverkat negativt. En
annan anledning är att bolagets kunder nu till stor del bytt ut Windows
XP till senare versioner av Windows (Windows 10). PC-försäljningen var
också svag. Microsoft fortsätter att satsa på molnbaserade tjänster, men
det kommer att dröja innan vi ser hur det kommer att slå på resultatet.
Av innehav som bidragit positivt till fondens utveckling kan nämnas Autoliv, Boeing, Biogen, Celgene, Infinera Corp., Skyworks Solution och
Zebra Technologies. Negativa bidrag rapporteras bland annat i Alibaba,
Abbvie, Comcast, EMC Corp., Hewlett Packard, Priceline, Seagate Technology. Nya innehav är de amerikanska IT-bolagen Cognizant Technology
solutions och Take-Two Interactive samt Hälsovårdsbolagen Abbvie och
Novartis. Fonden har ökat exponeringen i Nokia, Novo Nordisk och Qualcomm. Fonden avyttrade innehaven i Alibaba, Micron, Teliasonera samt
minskade i Apple och Electronic Arts.
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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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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