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

Ola Gilstring
365,25
2,2%

Förvaltarkommentar
Månaden blev relativt lugn på marknaderna och störst fokus låg på
hur den amerikanska centralbanken skulle agera vid sitt möte om
styrräntan. Beskedet att styrräntan lämnades oförändrad gav stöd
åt börskurserna. Man kan konstatera att från att ha räknat med fyra
räntehöjningar under året har Federal Reserve fortfarande inte höjt
räntan under 2016 men förväntas göra det i december.
Fonden steg med 2,2 procent under månaden samtidigt som index
(CSRXSE) steg med 1,1 procent.
Världens börser hade också en lugn månad med små rörelser men
oro för bankernas situation i Europa lade viss sordin på stämningen.
Deutche Bank har till exempel erhållit ett förlikningsbud på 14 miljarder dollar, vilket är mer än hela bolagets nuvarande värde, från
USA. Marknaden lugnade sig dock något och de flesta förväntar sig
att den slutförhandlade boten kommer att hamna väsentligt lägre.

Största innehav 2016-09-30
Husqvarna
Lundbergföretagen
JM
Securitas
SAAB
Holmen
Sweco
Hufvudstaden
Castellum
Trelleborg

4,4%
3,9%
3,4%
3,3%
3,3%
3,1%
3,1%
2,9%
2,8%
2,6%

Utveckling 1 månads period

Läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) fick sitt läkemedel mot blödarsjuka godkänt för subventionering i bland annat
Storbritannien och Frankrike vilket visserligen var väntat men samtidigt väldigt positivt.
Fondens innehav i MTG börjar intressera allt fler och det är främst
det nya affärsområdet MTGx som är i fokus. Tillväxtmöjligheterna i
ESL, som är världens största bolag inom e-sport, är mycket goda och
vi ser ett kraftigt ökat tittarantal vilket ökat intresset från annonsörerna. Exempelvis var det fler som följde kanalen on-line under
andra kvartalet än som följde fotbolls EM.

Bransch exponering
kassa 4,3%
Övrigt 14,3%

Finans & Fastighet
26,1%

Hälsovård 7,6%
Material 7,9%

Industrivaror 24,4%
Konsumentvaror
15,4%

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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