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Förvaltarkommentar
Marknaderna genomgår förnärvarande en volatil period och noterade ännu
en månad med negativ utveckling. Exempelvis sjönk den svenska börsen
med 4,4 procent jämfört med stängningskursen i augusti. Världsindex gick
ned med 5,3 procent. Flera olika anledningar till nedgångarna har framförts. Kanske den främsta orsaken till oro har varit den allt svagare kinesiska
ekonomin där det kinesiska inköpschefsindexet för september sjönk till 47
vilket inte bara var under det förväntade 47,5 utan den lägsta nivån sedan
2009. Många sektorer med exponering mot Kina såsom gruv- och oljesektorn gick mycket svagt efter sjunkande råvarupriser. Det amerikanska verkstadsbolaget Caterpillar gick inte helt förvånande tidigare under månaden ut
och vinstvarnade och spår fortsatt låg efterfrågan. Ytterligare en anledning
var att den amerikanska centralbanken valde att vila på hanen ytterligare en
gång när det gäller att påbörja en period av räntehöjningar. Tidigare har
marknaderna reagerat positivt på denna typ av beslut men den här gången
tolkade tydligen marknadsaktörerna den oförändrade styrräntenivån som
att konjunkturutsikterna kanske är sämre än vad de själva trott.
En annan nyhet var Volkswagens utsläppsmygel där bolaget erkänt att man
använt en avancerad mjukvara som gör att deras dieselbilar släpper ut lägre
nivåer av kväveoxider vid utsläppstester än i verklig drift. Bolaget har uppgett att upp emot 11 miljoner bilar kan ha manipulerats och bolaget har
reserverat 61 miljarder kronor i ökade kostnader. Naturligtvis tog bolagets
aktie rejält med stryk och förtroendet för tysk bilindustri har fått sig en smäll
som kommer att ta tid att reparera. Amerikanska hälsovårdsbolag hade en
relativt svag månad efter att den amerikanska presidentkandidaten Hillary
Clinton gått ut och kallat prissättningen av vissa läkemedel för hutlös. Uttalandet kom efter att ett amerikanskt läkemedelsbolag köpt upp rättigheterna för en 62 år gammal medicin och sedan valt att höja priset på det aktuella preparatet med 5000 procent.
Fonden gick till slut ned med 2,4 procent under perioden – att jämföra med
sitt jämförelseindex (MSCI World IT NT 10/40) som minskade med 5,6 procent. Per den sista september har fonden hittills i år stigit med 8,2 procent
medan jämförelseindex har gått upp med 1,1 procent. Av innehav som bidragit positivt till fondens utveckling kan nämnas Evolution Gaming Group,
Globant, NetEnt, Nokia, NVidia Corp., Unibet Group och Zalando. Inom Hälsovård utvecklades Raysearch och SOBI relativt starkt. Negativa bidrag rapporteras bland annat i Ebay, Infinera Corp., Netflix och Paypal Holdings.
Inom Hälsovård utvecklades Abbvie, Allergan, Celgene, Mylan och
Pledpharma relativt svagt. Fonden avyttrade positionen i Opera Software
och Qihu. Fonden har minskat exponeringen i Novo Nordisk.
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.

GUSTAVIA FONDER AB
Orgnr 556560-2611
www.gustavia.se

Största innehav 2015-09-30
Apple
Microsoft Corporation
Google
Net Entertainment
Skyworks Solutions
Facebook
Cisco
Visa CL-A
Oracle
Zalando

7,2%
6,0%
4,8%
4,3%
3,5%
3,2%
2,6%
2,5%
2,4%
2,1%

Utveckling 1 månads period

Bransch exponering
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Övrigt 14,0%

Informationsteknik
57,1%

Hälsovård 20,7%

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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