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Förvaltarkommentar
Februari blev tudelad där börserna bottnade omkring den 11/2 och sedan
återhämtade sig kraftigt. Världsindex (MSCI net The World Index) sjönk
dock något med 1,4 procent. Den ökade riskaptiten beror bland annat på
stigande råvarupriser, stabilare valuta i Kina och diverse konjunktursignaler
i USA som var starkare än väntat. Den viktiga rapport som presenterades i
USA gällande jobbsiffror visar att antalet lediga jobb ökar samtidigt som
löneinflationen bromsat upp. Detta betyder att risken för att den amerikanska centralbanken (FED) kommer att höja styrräntan aggressivt minskar.
Kanske nöjer sig FED med en eller två ytterligare höjningar i år istället som
planerat fyra. En annan konjunkturindikator inköpschefsindex ISM hamnade på strax under 50 vilket tyder på att industrin är svag bland annat på
grund av en hög dollarkurs men visar inte att ekonomin skulle vara på väg
in i en recession. I Kina avslutades nyligen en partikongress. Inte helt oväntat siktar man nu in sig på en något lägre tillväxttakt (6,5-7 procent) vilket
är lägre än vad vi är vana vid men mottogs ändå med en lättnad av marknaderna. Vidare kommer man acceptera ett högre budgetunderskott vilket
tolkades som att fler stimulanser och eventuellt lägre bolagsskatter är på
gång. I Europa väntar investerarna på det kommande ECB-mötet. Förväntningar finns om ytterligare sänkningar av räntan men även andra typer av
stimulanser som köp av obligationer och eventuellt även köp av lån med
låg kreditvärdighet.
Gustavia Ny Teknik gick under perioden upp med 0,6 procent– att jämföra
med sitt jämförelseindex (MSCI World IT NT 10/40) som steg med 1,8 procent. Under 2016 har fonden därmed haft en utveckling på -5,7 procent
medan jämförelseindex noterar en nedgång på -5,2 procent. Den något
sämre utvecklingen för fonden förklaras med att läkemedelssektorn gick
svagare än IT-sektorn. Att läkemedelsbolag varit pressade under en tid
beror bland annat på en oro att det kommer att införas någon typ av prisreglering på läkemedel för komma till rätta med de skenande hälsovårdskostnaderna. Av innehav som bidragit positivt till fondens utveckling under
februari utmärker sig Amaya Inc., Autoliv, Comcast, NetEnt, Nvidia, Raysearch Laboratories och Visa. Av innehav som bidragit negativt till fondens
utveckling kan nämnas AstraZeneca, Biogaia, Cellavision, Cognizant, Evolution Gaming Group, Moberg Pharma, Nokia och Novo Nordisk. Nya innehav i fonden är Fingerprint och Genmab. Fonden har ökat exponeringen i
Celgene, Nokia, SOBI och Unibet. Fonden avyttrade positionen i Amazon
och minskade i Alphabet.

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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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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