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Utveckling februari

Jens Alverö
49,12
17,3%

Förvaltarkommentar
De europeiska ledarna, Angela Merkel och Francois Holland, har drivit
igenom ännu en fredsöverenskommelse. I ett nytt möte i Minsk enades åter alla inblandade parter om eld upphör i Ukraina. Det diplomatiska tonläget är emellertid fortsatt högt och misstänksamheten förståeligt nog stor från alla inblandade i konflikten. Det är ett litet steg i
rätt riktning men fortfarande en mycket lång väg kvar att vandra innan
fredsprocessen vinner verklig trovärdighet.
I omvärlden har Grekland varit i fokus. Sent omsider förefaller man
överens om en förlängning av nödlånen till landet och de finansiella
marknaderna har kunnat andas ut (läs månadsbrev G. Balkan). Riskaptiten är god, räntorna faller och de globala börserna stiger. Även oljepriset har stigit till ungefär 60 dollar per fat (Brent).

Största innehav 2015-02-28
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Utveckling 3 års period

Men den ryska situationen är fortfarande gravt allvarlig. Omvärldens
sanktioner ligger orubbade kvar och ännu ett kreditinstitut (Moody´s)
har värderat landets utsikter som skräp. Ryssland isoleras därmed allt
mer ekonomiskt och problemen för den ryska befolkningen blir allt
svårare.
Den ryska aktiemarknaden handlar under de här omständigheterna
bara om oljepriset och om läget i Ukraina. Om endera stärks eller förbättras så stiger börsen – om inte så faller den. Eftersom oljepriset har
stigit och en fredöverenskommelse till synes har nåtts så har börsen
stigit i februari. Värderingsmässigt rymmer den, trots de dystra ekonomiska utsikterna, en utomordentligt stor potential MEN riskerna är
precis lika höga som tidigare. Den ryska aktiemarknaden har under
februari sett kapitalinflöden, så också Gustavia Ryssland. Fonden har
kompletterat portföljen med de båda oljebolagen; ryska Gazprom Neft
och kazakstanska KazMunaGaz.

Bransch exponering
Kassa 8,0%
Sällanköp 2,0%
Informationsteknik
2,9%
Industri 3,3%

Energi 37,1%

Informationsteknologi 4,3%
Dagligvaror 7,8%
Telekomoperatörer
8,1%
Bank&Finans 10,1%

Material 17,3%

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 Ryssland är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i Ryssland men har även mandat att investera i andra
forna sovjetrepubliker. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad
förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten
för val av inriktning på sektor- och landsnivå.
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