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Startdatum
Jämförelseindex
Bankgironummer
PPM
Risknivå
Minsta insättning
Insättnings och uttagsavgift
Förvaltningsavgift

2005-12-02
MSCI Russia
5869-8739
649 491
6 av 7
200 kr
0%
2%

Förvaltare
NAV
Utveckling sept

Ola Gilstring
61,09
4,4%

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 4,4 procent under månaden samtidigt som index
(MSCI Russia 10/40 TR)) steg med 4,2 procent.
Alrosa, som är en av världens största diamantproducenter steg kraftigt
under perioden efter att allt fler investerare blivit positiva till aktien.
Den ryska staten sålde ut aktier tidigare i år vilket ökat det institutionella intresset väsentligt. Värderingen ser mycket attraktiv ut och nyligen lovade bolaget att dela ut upp till 50 procent av nettovinsten vilket
är mycket attraktivt för aktiens framtidsutsikter.

Största innehav 2016-09-30
Lukoil
Sberbank
Magnit
Rosneft
Gazprom
Alrosa
XS
Inter Rao
Norilsk Nickel
Moscow Exchange

8,3%
8,3%
7,5%
5,9%
4,2%
4,2%
3,9%
3,6%
3,6%
3,6%

Utveckling 1 månads period

Norilsk Nickel handlas också till mycket låg värdering men vi oroas lite
av riskerna för att den ryska staten höjer skatterna för gruvbolagen i
sin jakt på att åter få balans i budgeten. Samtidigt ser utsikterna för
nickelpriserna goda ut och vi behåller innehavet i fonden.
Fonden har ökat innehavet något i M-Video mot bakgrund av förhoppningar om en stabilitet i den ryska konsumtionen. Bolaget kan liknas
vid Elgiganten och har historiskt sett goda tillväxttal.

Bransch exponering
Sällanköpsvaror
3,1%

Kassa 7,7%
Industri 2,1%
Energi 31,3%

Telekomoperatörer
4,3%
Informationsteknologi 4,3%
Kraftförsörjning
5,6%
Material 11,4%

Bank&Finans 18,3%

Dagligvaror 11,5%

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 Ryssland är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i Ryssland men har även mandat att investera i andra
forna sovjetrepubliker. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad
förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten
för val av inriktning på sektor- och landsnivå.
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