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Förvaltarkommentar
Världsindex utvecklades negativt med drygt 2 procent under månaden. I svenska kronor räknat gick dock indexet upp med 3 procent
då den svenska kronan försvages mot de flesta valutor. Marknaderna påverkades framför allt av det kommande presidentvalet i USA.
Alphabets kvartalssiffror slog förväntningarna både med avseende
på försäljning samt vinst trots att annonsintäkterna räknat per klick
(cost-per-click) sjönk med 11 procent. Youtube och bolagets molntjänster utvecklades väl. Alphabet har nyligen initierat ett återköpsprogram av Google-aktier upp till ett värde av 7 miljarder USD.
Microsoft presenterade en mycket stark rapport. Det är framför allt
bolagets molnbaserade tjänster inte minst molnplattformen Azure
som går starkt. Amazons rapport var en besvikelse efter att
bruttomarginalen kommit in betydligt lägre än väntat. Det är bolagets internationella satsningar som har kostat mer än förväntat.
Även svåra jämförelsetal anges som ett skäl och att Amazon slagit
förväntningarna de senaste två kvartalen hade drivit upp förhoppningarna om ytterligare en repris. Novo Nordisk utvecklades kraftigt
negativt efter att bolaget sänkte det långsiktiga tillväxtmålet ytterligare en gång till 5 procent årlig tillväxt. Det tidigare kommunicerade
målet var 10 procent. PledPharma sjönk med ca 50 procent efter att
bolaget aviserat en större nyemission. Likviden kommer användas
till en fasiii- studie med bolagets preparat PledOx® under 2017.

Största innehav 2016-10-31
Apple
Microsoft Corp.
Alphabet
Facebook
Nvidia
Visa CL-A
Biotage
NetEnt
Cisco Systems
Taiwan Semiconductor Company
Utveckling 3 månader

Bransch exponering
Telekomoperatörer
1,9%

Gustavia Ny Teknik steg under perioden med 0,6 procent– att jämföra med sitt jämförelseindex (MSCI World IT NT 10/40) som gick
upp med 4,6 procent. Av innehav som bidragit positivt till fondens
utveckling under oktober utmärkte sig Adobe, Biotage, Celgene,
Citrix, Expedia, Facebook, Globant, Nvidia, Skyworks Solutions,
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company och Visa. Av
innehav som bidragit negativt till fondens utveckling kan nämnas
Amazon, AT & T, Mycronic, NetEnt, Nokia, Novo Nordisk, Pledpharma och Sobi. Nya aktier i fonden är Accenture, Catena Media, Mycronic, Vestas Wind Systems och Western Digital Corp. Fondens
innehav i Amazon, Apple, Broadcom och Evolution Gaming ökade
något. Fonden har avyttrat innehaven i Cognizant Technology Solutions, Gilead Sciences och Novo Nordisk medan innehavet i
Raysearch Laboratories minskade något.
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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