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Förvaltarkommentar
Det var en turbulent månad på de största börserna i världen efter att
kvartalsrapporteringar och oro inför det amerikanska valet gett en
marknad som studsat fram och tillbaka. I slutet av månaden tog pessimismen över då allt fler börjat inteckna en seger för Trump i valet.
En av de potentiella vinnarna på en Trumpseger är ju som bekant
Ryssland då han förespråkat avspänning och samarbete mellan stormakterna istället för pajkastning och konfrontation. När Ryssland går
bättre så är det normalt sett så att även Kazakstan går bättre. Fonden
steg under månaden med hela 6,4% samtidigt som jämförelseindex
steg med 5,3%.
Priset på olja hade en slagig månad efter att spekulationer om att
produktionsindragningarna inom OPEC skulle förvandlas till noll. Flera
signaler tyder dock på motsatsen och det kommer bli väldigt spännande att följa utvecklingen för råvaran den närmaste tiden.
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Utveckling 3 månader

Kopparpriserna har stigit kraftigt under senaste tiden vilket är mycket
positivt för Kaz Minerals, som är en av fondens största innehav. Aktien
är även en av de största innehaven i fonden och uppgången har varit
stor den senaste tiden.
Kaz Minerals är en av världens största kopparproducenter och har
även en intressant tillväxtmöjlighet i lansering av nya gruvprojekt,
vilket väntas ske de närmaste åren. Bolaget var länge pressat av fallande priser och hög belåning men den senaste tidens utveckling har
spelat bolaget i händerna.

Bransch exponering
Kassa 9,8%
övrigt 9,3%
Energi 32,8%
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Material 15,6%

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 Kazakstan och Centralasien är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i Kazakstan men har även mandat att investera i andra centralasiatiska länder. Fonden förvaltas
utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på sektor-och lands
nivå.
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