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Förvaltarkommentar
Aktiviteten på de globala finansiella marknaderna var betydligt lugnare under mars månad. Mycket fokus låg på den Europeiska centralbanken (ECB) som beslutat sig för att öka omfattningen av stimulanserna via köp av företagsobligationer. Börsutvecklingen var positiv
under månaden och det stora globala indexet MSCI World steg med
hela 5,6 procent med USA som lokomotiv. Fonden steg samtidigt med
3,7 procent samtidigt som jämförelseindex (MSCI World materials NR)
steg med 3,4 procent.
Guldet hade en lugn månad och handlades i princip oförändrat till -0,5
procent (i usd). Kopparpriset steg med 3,2 procent efter en fortsatt
rekyl uppåt för metallen. Oljepriset steg under mars månad och handlas nu till över 40 dollar per fat (Brent). Den internationella energimyndigheten, IEA, uppger att det finns tecken på att priset har bottnat
och man höjde i månaden sin globala efterfrågeprognos för 2016.
Dessutom kommer länder såväl inom som utanför Opec att hålla ett
möte i Qatar den 17:e april för att diskutera en samordnad produktionsbegränsning. Det är förstås oklart om alla kommer att kunna
enas. Det är oklart huruvida Iran kan förmås att ingå i ett avtal, men
alla gemensamma ansträngningar syftar förstås till en stabilisering av
oljemarknaden och det vore positivt för alla parter; inte minst för
Ryssland.
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Utveckling 1 månads period

Bransch exponering
Kassa 2,7%

Energi 94,7%

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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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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