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Startdatum
Jämförelseindex
Bankgironummer
PPM
Risknivå
Minsta insättning
Insättnings och uttagsavgift
Förvaltningsavgift

2003-10-03
SIX PRX
5623-2309
569 988
6 av 7
200 kr
0%
1,5%

Förvaltare
Niklas Tollstén
NAV
377,26
Utveckling september -4,2%

Förvaltarkommentar
Oron fortsatte i september på börserna och marknaderna präglas av
lägre riskaptit. Framförallt är det fortsatt osäkerhet kring utvecklingen
i Kina som tynger marknaderna. I september föll det officiella kinesiska inköpschefsindex för tillverkningsindustrin till den lägsta nivån
sedan finanskrisen. I kölvattnet av den internationella utvecklingen
valde den amerikanska centralbanken, FED, att hålla räntan oförändrad, vilket ytterligare spädde på osäkerheten. Såsom om detta inte
vore nog så briserade VW-skandalen med all osäkerhet som det medför.
Under september minskade fonden med 4,2 procent jämfört med
fondens jämförelseindex (SIXPRX) som sjönk med 4,4 procent. Sedan
årsskiftet har fonden stigit med 2,8 procent jämfört med fondens jämförelseindex som ökat med 3,9 procent.

Största innehav 2015-09-30
Hennes & Mauritz B
Ericsson B
Nordea
Bredband 2
Investor B
Volvo B
Autoliv
SEB A
Sandvik
Swedbank

6,4%
6,1%
5,7%
5,1%
4,7%
4,2%
4,2%
4,1%
4,0%
3,9%

Utveckling 1 månads period

Bland fondens innehav som utvecklades positivt kan nämnas Autoliv,
Elekta, Gunnebo och Nokia. Autoliv utvecklades positivt på nyheter
om skattelättnader i Kina för att stimulera bilförsäljningen samt inför
bolagets kapitalmarknadsdagar i oktober.
Bland innehav som utvecklades svagt under månaden kan nämnas
ABB, Sandvik, StoraEnso och Volvo. Alla bolag är globala och påverkas
av den allmänna konjunkturoron.
Under månaden har vi gjort en del förändringar i portföljen. Nya innehav är NCC, SKF, Tele2 och Trelleborg. Fonden har sålt alla aktier i Alfa
Laval och TeliaSonera. Därutöver så har fonden minskat innehaven i
ABB och PEAB.

Bransch exponering
Olja & Gas 1,5%

Konsumentvaror 1,3%

Kassa 1,1%

Hälsovård 4,4%

Material 4,4%

Industri 26,9%

Telekommunikation
10,6%

Teknik 12,0%

Konsumenttjänster
13,6%

Finans & Fastighet
24,4%

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 Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i
företrädesvis stora och medelstora bolag i Sverige. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. 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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