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Förvaltarkommentar
Marknaderna utvecklades skakigt och slutade negativt under augusti.
Exempelvis sjönk den svenska börsen med så mycket som 5,9 procent
jämfört med stängningskursen i juli. Världsindex gick ned med 6,1 procent.
Tillväxtmarknaderna hade en riktigt svag månad och sjönk med 9,8 procent.
De relativt stora nedgångarna beror på ett antal faktorer. Devalveringen i
Kina ökade oron för den kinesiska ekonomin. Många investerare spekulerar i att tillväxttakten håller på att växla ner i ett betydligt lägre tempo och
att Kina försöker få igång tillväxten igen genom att sänka värdet på landets
valuta, renminbin. Pessimisterna fick vatten på sin kvarn när statistik gällande tillverkningssektorn i Kina visade att konjunkturen är på nedgående.
Marknadsrektionerna blev inte bättre av att kinesiska institutioner och
mäklarhus har varit inne och stödköpt aktier för mycket stora belopp –
vilket närmast kan liknas med börsmanipulation. Aktieköpen gav stöd till
marknaden någon dag, men därefter har börsfallen snarare tilltagit. En viss
stabilisering i slutet av månaden kunde dock skönjas när Centralbanken
där sänkte räntan och reservkraven på bankerna. Ett annat skäl till oro har
varit de sjunkande råvarupriserna, inte minst oljan. Här finns det naturliga
förklaringar som att tillgången på olja kommer att öka när Iran troligen
snart får sälja sin produktion på världsmarknaderna. Det som kanske
skrämmer börsaktörerna mest är att den billiga oljan ökar risken för ett
deflationsscenario. Det finns även fördelar förstås - som att konsumenterna får mer kvar i plånboken vilket bör ge ökad konsumtion. Gustavia Ny
Teknik gick till slut ned med 5,6 procent under perioden – att jämföra med
sitt jämförelseindex (MSCI World IT NT 10/40) som minskade med 5,5
procent. Per den sista augusti har fonden hittills i år stigit med 10,8 procent medan jämförelseindex har gått upp med 7,0 procent.
Av innehav som bidragit positivt till fondens utveckling kan nämnas Avago
Technologies, Broadcom Corp., Evolution Gaming Group, HiQ International
och Unibet. Inom Hälsovård utvecklades Biogaia relativt starkt. Negativa
bidrag rapporteras bland annat i Comcast, Ericsson, Globant, Netflix och
Nokia. Inom Hälsovård utvecklades Abbvie, Celgene, Pfizer, Pledpharma
och Thermo Fischer Scientific relativt svagt. Nya innehav är de amerikanska bolagen AT & T och Netflix Inc, med verksamhet inom telekom
respektive video on demand-tjänster. Fonden avyttrade positionen i
Qorvo. Fonden har ökat exponeringen i Apple, Biotage och Ericsson.

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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