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

Ola Gilstring
330,59
3,7%

Förvaltarkommentar
Stockholmsbörsen fortsatte sin återhämtning i mars efter den svaga
inledningen i januari. Under månaden utvecklades de mindre bolagen starkare på börsen än de stora bolagen. Börsen gladdes åt att
den amerikanska centralbanken, FED, kommunicerade att räntehöjningarna under året kommer att bli färre än vad som tidigare kommunicerats. Dessutom meddelade den europeiska centralbanken,
ECB, att de kommer utvidga obligationsköpen till att även omfatta
företagsobligationer. Samtidigt presenterades positiv makrostatistik
från den amerikanska arbetsmarknaden och de Kinesiska ledarna
deklarerade att hög tillväxt fortfarande är prioriterat trots att ekonomin håller på att omstruktureras.
Under månaden steg fonden med 3,7 procent jämfört med fondens
jämförelseindex (Carnegie small cap) som ökade med 3,7 procent.
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Utveckling 1 månads period

Mars månad var lugn avseende rapportering från företagen men ett
par nyheter kommunicerades ändå till marknaden.
Holmen sålde sitt sydeuropeiska finpappersverk vilket bör ses positivt då lönsamheten varit svag.
Bilproduktionen fortsatte att utvecklas positivt vilket får positiv inverkan på bolag som till exempel Gränges. Frågan är om inte produktionen börjar nå sitt tak för denna gången?
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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 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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