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Förvaltarkommentar
Den 26:e april omvaldes den kazakstanska presidenten, Nursultan
Nazarbajev, med en överväldigande majoritet för ännu en mandatperiod. Absolut inget annat var att vänta. Han har varit landets president
sedan dess tillkomst och politisk kontinuitet har fört landet längre än
andra forna sovjetrepubliker. Frågan alla ställer sig efter omvalet är
om Kazakstan ska devalvera sin valuta för att återupprätta konkurrensförhållandet till den ryska rubeln. Den senare föll som bekant
handlöst i fjol men har överraskat många med att stärkas i år (se månadsbrev Gustavia Ryssland). De flesta bedömare tror alltjämt på en
devalvering, eller en ny valutaregim i vilken man inte enbart ställer
tengen mot den amerikanska dollarn utan mot en bred valutakorg.
Avgörande är förstås också vilka antaganden man gör om olje- och
andra råvarupriser framöver.
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Utveckling 1 månads period

Den kazakstanska ekonomin ser ut att bromsa in under 2015. Tillväxten bedöms hamna mellan 2,5-3 procent i år, och det är ju väsentligt
under vad vi vant oss vid i Kazakstan. En devalvering, i någon form,
skulle sannolikt leda till en tillväxt mellan 4-5 procent under 2016 men
vi ska förstås inte gå några händelser i förväg.
Många bolag har presenterat överraskande starka rapporter. God
kostnadskontroll har skapat utrymme för höga aktieutdelningar. Till
och med det ryska, statligt kontrollerade, Gazprom kommer att dela
ut merparten av vinsten till sina aktieägare. Vi har därför börjat köpa
aktier i Gazprom under april månad. Tyvärr meddelade det kazakstanska oljebolaget, KazMunaiGaz, att årets utdelning blir lägre än
fjolårets. Beskedet – ett undantag som bekräftar årets regel om hög
direktavkastning - mottogs negativt av marknaden. Vi har emellertid
fortsatt förtroende för bolaget och har köpt ytterligare aktier under
månaden. Vi har ännu inte meddelats om detaljerna i huvudägarens
försök att köpa alla utestående aktier i Dragon Oil. Vi har minskat vårt
ägande något men behåller merparten av aktierna.

Bransch exponering
Sällanköpsvaror
1,9%

Kassa 5,9%

Kraftförsörjning
3,6%
Dagligvaror 3,6%

Energi 38,7%

Telekomoperatörer
11,1%

Bank&Finans 15,9%

Material 19,3%

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 Kazakstan och Centralasien är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i Kazakstan men har även mandat att investera i andra centralasiatiska länder. Fonden förvaltas
utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på sektor-och lands
nivå.
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