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Förvaltarkommentar
April utvecklades relativt lugnt på marknaderna. Världsindex (MSCI Net
The World Index) noterade en uppgång på 0,5 procent under perioden.
Det är framför allt de stigande råvarupriserna inte minst oljepriset som
drivit börserna något högre. Detta kan vara något motsägelsefullt då
högre oljepriser i slutändan drabbar konsumenterna i form av högre bensinpriser. Anledningen till ett bättre börshumör är istället att investerarna
har valt att fokusera på förhoppningar om att konjunkturen sakta är på
uppåtgående. Inköpschefsindex för USA, Europa och Kina var bättre än
förgående månad och ligger nu kring eller strax över 50 vilket tyder på en
ekonomi som växer måttligt.
Ett flertal rapporter gällande det första kvartalet har presenterats under
månaden. Apple redovisade sämre siffror än förväntat. Det var framför
allt försäljningen av iPhones som överraskade negativt. Tillväxten för den
totala marknaden för smarta telefoner har bromsat upp. På sikt finns det
stor potential i länder som Indien, men infrastrukturen måste byggas ut
först. Dessutom möttes bolaget av svåra jämförelsetal – användare av
smarta telefoner är nöjda med den telefon de köpte för ett eller två år
sedan och väntar därför längre med att köpa en ny. Alphabet handlades
också ned efter rapporten. Här var det som väntat stark tillväxt för antalet betalda klick på annonser men priset per klick gick ned mer än väntat.
Amazon steg kraftigt efter en mycket stark rapport. Det är Amazons Web
Services (AWS) som bidrog mest till att bolaget lyckades slå analytikernas
förväntningar.
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Gustavia Ny Teknik gick under perioden ned med 3,4 procent– att jämföra med sitt jämförelseindex (MSCI World IT NT 10/40) som sjönk med
4,0 procent. Under 2016 har fonden därmed haft en utveckling på -8,2
procent medan jämförelseindex noterar en nedgång på -6,9 procent. Den
amerikanska dollarn har sedan årsskiftet sjunkit ca 5 procent mot den
svenska kronan vilket förklarar en del av nedgången för både fonden och
jämförelseindex. Av innehav som bidragit positivt till fondens utveckling
under april utmärker sig Amazon, Apple (undervikt), Biogen, Cellavision,
Citrix Systems, Expedia, Globant, NetEnt, Pfizer och Vitrolife. Av innehav
som bidragit negativt till fondens utveckling kan nämnas Electronic Arts,
Ericsson, Pledpharma, Skyworks och Taiwan Semiconductor Company.
Fonden har ökat exponeringen i Biotage och minskat något i NetEnt.
Fonden avyttrade positionen i Allergan.

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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