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Förvaltarkommentar
Februari månad blev mycket turbulent ! Marknaderna inledde med
fortsatt kraftiga nedgånger men en botten nåddes under mitten av
februari och börserna steg sedan brant. Fonden var upp hela 10,3
procent samtidigt som index (MSCI World Materials net) stängde upp
5,7 procent.
De globala siffrorna visade på blandad utveckling med en fortsatt
mycket stark amerikansk arbetsmarknad samtidigt som industriproduktionen i USA drabbats av den starka dollarn. I Europa var utvecklingen oväntat svag och de tecken på återhämtning som tidigare funnits vändes till svagare siffor.
Den svenska riksbanken sänkte räntan ytterligare med 0,15 procent till
minus 0,5 procent i ett fortsatt försök att försvaga kronan.
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Utveckling 1 månads period

Koppar rekylerade upp 2,9 procent efter en lång tid av nedgång. Signaler från Kina om nya stimulanser hjälpte till att hålla priserna på en
högre nivå.
Guldet steg med hela 10,8 procent efter att marknaderna börjat prisa
in nya stimulanser från ECB och i Asien. Osäkerheten på marknaderna
bidrog också till de brant stigande prisnivåerna.
Oljan (brent) steg med 3,5 procent vilket främst får ses som en rekyl
efter en lång nedgång. Vissa signaler om att OPEC skall börja strypa
produktionen bidrog också positivt.

Bransch exponering
Kassa 15,8%

Övrigt 9,9%
Råvaror 52,1%

Energi 22,2%

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.
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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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