Oktober 2015

Gustavia Småbolag
Startdatum
2009-01-01
Förvaltare
Jämförelseindex
Carnegie Smallcap Return Index NAV
Bankgironummer
362-8757
Utveckling oktober
PPM
524 231
Risknivå
6 av 7
Minsta insättning
200 kr
Insättnings och uttagsavgift 0%
Förvaltningsavgift
1,6%

Ola Gilstring
320,57
7,0%

Förvaltarkommentar
Oktober blev en stark månad på de flesta börserna och fonden steg
med 7,0 procent samtidigt som jämförelseindex steg med 8,7 procent.
Delårsrapporterna har publicerats i en strid ström under månaden och
de tydliga trenderna är följande:



De positiva valutaeffekterna börjar minska i effekt.



Utvecklingen i Europa är en positiv överraskning.



USA och Asien fortsätter att utvecklas svagare än väntat.



Fordonsindustrin är stark samtidigt som olja/gas och metaller
är svaga.



Flera kundgrupper minskar sina lager och prispressen är bred.

Största innehav 2015-10-31
Lundabergföretagen
Meda
Aarhuskarlshamn
JM
Latour
Husqvarna
Securitas
SAAB
Holmen
Hufvudstaden

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

Utveckling 1 månads period

På bolagsnivå utvecklades Trelleborg svagt men lyckades hålla uppe
marginalerna på en imponerande nivå. Cloetta redovisade också en
överraskande stark rapport med stigande försäljning och starkare
marginaler. Det är framförallt plockgodisavtalet med ICA som hjälpt till
att öka försäljningen.

Bransch exponering
kassa 2,3%
Övrigt 13,0%
Industrivaror 25,9%
Material 7,2%
Hälsovård 10,2%

Konsumentvaror
17,2%

Finans & Fastighet
24,2%

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.

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

Gustavia Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i
små och medelstora bolag i Sverige. Fonden förvaltas utifrån en
strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är
utgångspunkten för val av inriktning och sektorer. Därefter väljs
bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta
bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner.
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