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Förvaltarkommentar
Efter historiens längsta period av fallande oljepriser har vi de senaste
månaderna fått uppleva en lika historiskt anmärkningsvärd återhämtning. Oljepriset har stigit över 70 procent sedan botten i februari. Oljeproducenternas emotsedda möte i Doha resulterade inte i några produktionsbegränsningar. Ändå har oljepriset fortsatt att stiga. Prisutvecklingen vittnar om tron på en ljusare bild av den globala ekonomin.
Riskaptiten är på väg tillbaka och på de allra flesta marknader stiger
nu priserna på risktillgångar. En svagare dollar har drivit råvarupriserna högre och på börserna har de råvaruproducerande bolagen stigit
mest.
Samtidigt vittnar statistiken om att de nya oljefynden som rapporterats är på en rekordlåg nivå vilket vittnar om att bolagen dragit ned
kraftigt på investeringarna och inriktar sig mer på den befintliga verksamheten. Detta kommer inte ge några omedelbara effekter på oljepriset men stödjer caset om en långsiktig uppgång.
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Utveckling 1 månads period

Fonden steg under månaden med hela 12,9 procent samtidigt som
jämförelseindex (MSCI World Materials net) steg med 7,1 procent.

Bransch exponering
Kassa 3,3% Råvaror 0,0%
Övrigt 0,0%

Energi 96,7%

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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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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