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Förvaltarkommentar
Maj utvecklades i allmänhet positivt på marknaderna. Världsindex (MSCI
World Net Total Return Index) noterade en uppgång på 4,4 procent under
perioden. USA gick starkast följt av Europa och Tillväxtmarknaderna. Det
är framför allt oron för ett eventuellt brittiskt utträde ur EU som minskat
något. Ett flertal opinionsundersökningar har presenterats och det väger
relativt jämnt mellan ja- och nej-sidan med en knapp ledning för dem
som vill stanna kvar i EU. Utgången av folkomröstningen som äger rum
den 23 juni kommer med säkerhet påverka marknaderna i den ena eller
andra riktningen. Efter positiv konsumtionsstatistik har sannolikheten för
att den amerikanska centralbanken kommer att höja sin styrränta under
sommaren stigit något. Detta har dock inte påverkat marknaderna negativt då investerarna har lagt större vikt på att amerikansk ekonomi går åt
rätt håll. Ett tredje skäl till ökad optimism är fortsatt stigande oljepriser
vilket ses som en intäkt för att den globala ekonomin går bättre.
Både Electronic Arts och Nvidia presenterade starka rapporter. I Electronic Arts fall är det framför allt det egenutvecklade spelet Battlefield och
det inlicensierade Star Wars: Battlefront som går bra. Bolaget har en
aggressiv strategi och planerar att i år lansera flera titlar såsom Madden
17. Nvidia uppvisar stark tillväxt inom flera segment där Gaming, självkörande bilar och Deep Learning utvecklas mycket väl. NetEnt var en annan
vinnare. Bolaget har bland annat erhållit spellicenser i Rumänien. Genmab hade en mycket stark utveckling vilket förklaras av en i det stora hela
positiv fasiii-studie där en grupp cancerpatienter svarade bra vid behandling med bolagets cancerpreparat DARZALEX (Daratumumab).
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Gustavia Ny Teknik gick under perioden upp med 7,9 procent– att jämföra med sitt jämförelseindex (MSCI World IT NT 10/40) som steg med 7,4
procent. Under 2016 har fonden därmed haft en utveckling på -0,9 procent medan jämförelseindex noterar en nedgång på -0,1 procent. Den
amerikanska dollarn steg med ca 4 procentenheter i maj vilket påverkade
både fonden och jämförelseindex positivt. Av innehav som bidragit positivt till fondens utveckling under maj utmärkte sig Amazon, Electronic
Arts, Genmab, Globant, NetEnt, Nvidia, Tobii och Vitrolife. Av innehav
som bidragit negativt till fondens utveckling kan nämnas Gilead och Moberg Pharma. Fonden har ökat exponeringen i Autoliv, Novo Nordisk och
NXP Semiconductors samt minskat i Apple, Ericsson, Gilead och Skyworks.

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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