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

Ola Gilstring
340,70
4,1%

Förvaltarkommentar
Maj månad blev en positiv månad på världens börser och världsindex (MSCI World Net Total Return Index SEK) steg med 4,4 procent.
Oron för ”Brexit” har ökat successivt då opinionsundersökningarna
uppvisar siffror som tyder på att det i det närmaste blir ett dött lopp
i frågan. Sannolikheten för en räntehöjning i USA i mitten av juni har
också ökat efter flera uttalanden från den amerikanska riksbanken.
Vi är dock försiktigt optimistiska till att så inte sker men osäkerheten
har ökat väsentligt på bara en månad.
Oljepriserna har fortsatt upp och letar efter ett jämviktspris. För
närvarande handlas oljan (brent) runt 50 dollar och det är sannolikt
att volatiliteten kan komma att minska under den närmaste tiden.
Mekonomen släppte en rapport som var sämre än väntat och utlandssatsningarna fortsätter att tynga resultatet. Vad som också är
värt att uppmärksamma är den relativt svaga utvecklingen för företagets näthandel som inte växer i samma utsträckning som Mekonomens marknadsandel av fysiska besök borde uppvisa.
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Utveckling 1 månads period

I Sobi fortsätter spekulationerna om uppköp och flera analytiker tror
att bolaget kan komma att få en friare inom de närmaste åren. Aktien tenderar att flukturera med spekulationerna, samtidigt som
flera insiderförsäljningar kyler av temperaturen.
Tobii som utvecklat en biometrisk teknik för ögonanalys är ett nytt
innehav i fonden. Framtidsutsikterna ser mycket ljusa ut och det blir
spännande att se om systemet kan komma att användas av någon
av de stora spelbolagen.

Bransch exponering
kassa 6,1%
Övrigt 13,5%

Industrivaror 26,1%

Hälsovård 6,3%
Material 8,1%

Konsumentvaror
16,2%

Finans & Fastighet
23,7%

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 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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