Februari 2015

Gustavia Balkan
Startdatum
Jämförelseindex
Bankgironummer
PPM
Risknivå
Minsta insättning
Insättnings och uttagsavgift
Förvaltningsavgift

2003-10-10
Förvaltare
STOXX BALKAN TMI NAV
5645-7229
Utveckling februari
534 156
6 av 7
200 kr
0%
2,5%

Jonas Dahlqvist
203,27
-0,8%

Förvaltarkommentar
Styrkan i januari höll i sig även under februari som blev en stark månad
generellt sett bland världens börser. Under månaden höll den amerikanska centralbankschefen Janet Yellen ett tal där hon flaggade för att
banken tänker ta bort ordet ”tålmodig” i sin syn på kommande räntehöjningar. Detta innebär att centralbanken skrotar den framtida guidningen
och istället öppnar upp för möjligheten att kunna höja vid valfritt möte.
Samtidigt poängterade hon att dagens inflationstendenser är fortsatt
svaga och föranleder ingen höjning. I motsats till den globala börstrenden sjönk fonden med 0,8 procent samtidigt som jämförelseindex
STOXX BALKAN TMI sjönk med 1,5 procent. Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien och Slovenien hade en relativt lugn utveckling under månaden. Bästa respektive sämsta marknad var den grekiska som steg med
22,1 procent och den turkiska som sjönk med 7,8 procent.
I Turkiet sänkte man styrräntan med ytterligare 25 punkter till 7,50 procent. Normalt sett brukar räntesänkningar ha en positiv inverkan på den
turkiska marknaden men mot bakgrund av stigande räntor i USA, att
priset på brentolja gått upp till 62 dollar och att den politiska debatten
börjar tillta inför kommande val så gick den turkiska börsen svagt. På
börsen i Aten gick det bättre. Man kan säga att den grekiska börsen har
upplevt lite av ett ”Sell on rumours – Buy the facts” fenomen. Från september förra året fram till valet i slutet av januari sjönk börsen i Aten
med drygt 40 procent mot bakgrund av den politiska oron. När farhågorna sedan besannades, att vänsterpartiet Syriza gripit makten så steg
istället börsen. Direkt efter regeringsbildningen inleddes förhandlingar
med långivarna, dvs Trojkan, vilket kom att prägla nyhetsflödet under
större delen av februari. Diskussionerna slutade dock ganska snopet
med att man inte kom överrens om någonting utan förlängde istället
nuvarande program med fyra månader. Man kan tolka det här på två
sätt. Det ena är att Syriza la sig platt för Trojkan då man inte har något
att sätta emot bortsett från att lämna Euron vilket skadar dem själva
mest. Det andra synsättet är att Syriza visserligen inte vann något, men
de köpte sig tid och kan under den här tiden i lugn och ro förhandla fram
nya och bättre villkor. Vilket som är rätt är omöjligt att säga. Trojkan har
varit orubbliga i förhandlingarna samtidigt som det måste vara svårt för
Syriza att inte ens vara i närheten av att uppfylla sitt viktigaste vallöfte.
Enligt uppgift har Grekland 8,9 miljarder euro i betalningar som förfaller
under våren. Å andra sidan har de enligt rådande program tillgång till
7,2 miljarder givet att de uppfyller vissa kriterier. Därutöver gör de primära budgetöverskott. Vi tror man kommer hantera detta och marknadens fokus riktas istället mot nästa program. Ett program som är kritiskt då det förfaller betalningar i sommar som det idag saknas finansiering för. Givet den här osäkerheten så anser vi att det saknas grund för
sunda investeringar. Vi valde därför att utnyttja styrkan i februari till att
avyttra de sista grekiska innehaven. Det kommer bli turbulent framöver
och med tanke på att utfallet i sommar är så otroligt binärt och osäkert,
väljer vi att avvakta tills vi känner oss mer trygga i utsikterna.
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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Utveckling 3 års period

Geografisk exponering
Bulgarien 1,6%

Kassa 2,6%

Slovenien 6,1%

Kroatien 8,0%
Turkiet 44,1%
Serbien 12,9%

Rumänien 24,7%

Om fonden
Gustavia Balkan är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i
bolag vars verksamhet i huvudsak är knuten till utvecklingen i Balkan regionen, primärt Bulgarien, Grekland, Kroatien, Rumänien,
Serbien, Slovenien och Turkiet. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på land-och sektorsnivå.
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