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Ola Gilstring
45,67
8,2%

Förvaltarkommentar
Oron över den globala konjunkturutvecklingen i allmänhet, och
den kinesiska konjunkturen i synnerhet, dröjer sig kvar. Det går
fortfarande trögt för många av världens tillväxtmarknader, men
däremot ser både USA och Europa ut att klara den globala avmattningen bättre än befarat. Den europeiska centralbanken,
ECB, säger sig dessutom vara beredd att stimulera ytterligare
om det skulle behövas. Riskaptiten på många av världens
börser har därför återvänt under oktober.
Till en följd av rekyler på råvarumarknaderna steg fonden under månaden med 8,2 procent samtidigt som jämförelseindex
(MSCI World Materials net) steg med 12,1 procent. Avvikelsen
från index kan förklaras med den övervikt fonden har i ädelmetaller som inte utvecklats lika väl under perioden.
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Utveckling 1 månads period

Bransch exponering
Kassa 12,4%

Övrigt 8,5%

Råvaror 47,2%

Energi 31,9%

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 Energi och Råvaror är en aktivt förvaltad aktiefond som
investerar i råvarurelaterade aktier eller i råvarorna via ETF:er eller
terminer. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning och sektorer.
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