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Positiv riktning framåt
Jag kom nyligen tillbaka från Washington DC där 
vi haft möte med vår globala rådgivningskom-
mitté och där jag även deltagit i diskussioner i 
samband med IMF:s och Världsbankens årsmö-
ten. Fokus för investerarna är nu presidentvalet 
i USA, som kommer att visa riktningen för den 
amerikanska penningpolitiken framöver. Dessa 
globala faktorer har visserligen en begränsad 
inverkan på våra portföljbolag, som har sunda 
balansräkningar och mest är inriktade på 
inhemsk konsumtion, men de är nog så viktiga 
för det allmänna stämningsläget. 

Vi anser att det finns många goda skäl att vara 
optimistiska den närmaste tiden. Förutom att 
merparten av våra marknader präglas av vinst-
återhämtning väntas den kommande lanseringen 
av Shenzhen Connect-programmet ge stöd åt 
den kinesiska aktieutvecklingen och bana väg för 
en inkludering i MSCI-indexet nästa år. Många 
av de förtag inom it- och miljöområdet som vi 
gillar bäst är noterade på Shenzhen-börsen eller 
har sin hemvist där och Shenzhen är därför ett 
självklart stopp för mig när jag är i Asien.
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Investerarna hittade återigen tillbaka 

till tillväxtmarknaderna under det 

tredje kvartalet. Inledningen av perio-

den präglades dock av stor osäkerhet på 

de globala aktiemarknaderna efter det 

chockerande brexit-beskedet i slutet på 

juni.

Inför den brittiska folkomröstningen om 
EU-utträdet hade våra team noga analyserat de 
potentiella effekterna för Storbritannien. De gjor-
de dock bara mindre justeringar i våra portföljer 
eftersom slutsatsen var att merparten av våra 
investeringar inte skulle påverkas kortsiktigt av 
ett svagare brittiskt pund och eventuella föränd-
ringar i fråga om handels- och investeringsflöden 
inom Storbritannien och Europa. Sannolikt kan 
man dra många fler slutsatser om vad som kom-
mer att hända när artikel 50 aktiveras. En av dem 
är att medan flera EU-länder har fullt upp med 
att hantera sina egna ekonomiska och politiska 
problem kommer andra marknader i vårt inves-
teringsområde att bli allt mer attraktiva. 

I Filippinerna, Indien och Rumänien ligger till-
växten för närvarande på mellan 6 procent och 
7 procent per år. Även företagsvinsterna ökar; i 
vår kinesiska portfölj är exempelvis vinsten per 
aktie över 20 procent. I Argentina, Saudiarabien, 
Vietnam och Indien är viktiga reformer på gång. 
I Indien antogs till exempel en ny momslag i 
augusti som bedöms få betydande konsekvenser 

för ekonomin. Därtill präglas dessa markna-
der av höga direktavkastningar och attraktiva 
värderingar som du kan läsa mer om i respektive 
fondförvaltningsrapport. 

Under kvartalet insåg investerarna att den 
positiva utvecklingen på många tillväxtmarkna-
der, som nu märks i form av vinståterhämtning, 
i kombination med uppfattningen att världens 
centralbanker kommer att fortsätta sin expansiva 
penningpolitik under lång tid framöver, skapade 
mycket goda förutsättningar. Vår inställning 
är densamma och vi känner oss angelägna att 
ta vara på möjligheterna. Efter fem tuffa år är 
tillväxtmarknadsaktierna på väg tillbaka igen. 

Imponerande konsumentföretag i 
Ryssland och turkisk turbulens
Bland våra strategier hade Ryssland, Emerging 
Asia och Baltikum ett mycket lyckosamt kvartal 
med uppgångar på 12,5 procent respektive 8,6 
procent och 8,4 procent. Som mina kolleger i 
Moskva skriver i en artikel fortsätter många av 
våra ryska innehav att imponera med överty-
gande resultat trots tuffa förhållanden. Turkiet, 
som är den näst största marknaden i vårt inves-
teringsområde, hade ett volatilt kvartal i efter-
dyningarna av det misslyckade kuppförsöket i 
juli och fonden avslutade perioden på minus 5 
procent. Den politiska situationen är fortfarande 
turbulent men ekonomin har visat sig utomor-
dentligt stabil med tanke på omständigheterna.
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Ryska konsumenter visar vägen

I fokus: 
Rysk konsumtion

Den ekonomiska situationen i Ryss-

land har stabiliserats. Men med en 

obe$ ntlig konsumtionstillväxt har 

konsumentinriktade bolag det inte 

så enkelt, och konkurrensen om 

konsumenten lär bli ännu tu% are 

framöver. Robusta företag med 

tydliga a% ärsmodeller och sunda 

balansräkningar kan dock dra ifrån 

sina konkurrenter och skapa goda 

tillväxtmöjligheter i takt med att de 

svagare faller bort. 

Under perioden juli 2014 till januari 2016 
rasade oljepriset från 100 dollar till 30 dollar 
per fat, och flertalet investerare trodde att 
den ryska ekonomin skulle kollapsa eftersom 
den är så starkt beroende av råoljepriset. Tack 
vare den ryska centralbankens genomtänkta 
penningpolitik kunde dock ekonomin snabbt 
anpassa sig till den nya verkligheten, något 
som skedde genom en snabb och kraftig 
rubelförsvagning från mitten av 2014. Detta 
ledde till att inflationen toppade på 16,9 
procent i mars 2015 på grund av en stor andel 
import, vilket slog hårt mot hushållen.

Fortfarande stora utmaningar...
Även om inflationschocken nu är över och 
konsumentbeteendet har ändrats är den 
makroekonomiska situationen i Ryssland 
en utmaning och reallönerna ligger kvar 
i negativt territorium. Vår bedömning 
är dock att vi har tagit oss upp ur den 
djupaste svackan, att botten är nådd i den 
ryska ekonomin och att ryssarna sakta 
men säkert vågar börja konsumera igen. 
Detaljhandelsföretagen vittnar om en 
normalisering av konsumentefterfrågan och 
till och med en återgång till genomsnittlig 
tillväxt i varukorgen till följd av en ökning 
av antalet varor. I takt med att inflationen 
normaliseras ökar också utrymmet för 
räntesänkningar och en ytterligare nedgång 
i inlåningsräntorna. Detta skulle i sin tur 
innebära mindre incitament för att spara 

och därmed en ökad konsumtion. Vi kan 
titta på hushållens totala insättningar för att 
förstå förutsättningarna för konsumtions-
återhämtning. För närvarande motsvarar 
insättningarna nästan åtta månaders detalj-
handelsförsäljning, vilket är tre gånger mer än 
under perioden före krisen 2014.

Ett exempel som visar att ryssarna gör sig redo 
att konsumera mer är den senaste försäljnings-
starten av Apple iPhone 7 den 23 september i 
år. Enligt den ryska affärstidningen Vedomosti 
var den initiala försäljningen tre gånger större 
än vid lanseringen av den tidigare modellen, 
6S, i oktober 2015 när osäkerheten var som 
störst. 

...men det finns vinnare
Vinnarna i dagens tuffa konkurrens är bolag 
som är flexibla och beredda att snabbt finjus-
tera sina strategier och anpassa sina verksam-
heter efter konsumenternas beteende. Sek-
torkonsolidering är en annan faktor som kan 
skapa tillväxtmöjligheter. För de allra starkaste 
aktörerna med de tydligaste affärsmodellerna 
och de sundaste balansräkningarna leder färre 
konkurrenter till förbättrade tillväxtutsikter. 

Från ett investerarperspektiv kan det visa sig 
att de bästa investeringsmöjligheterna faktiskt 
finns i de sektorer man spontant tänker sig ska 
drabbas först och hårdast när makroförhållan-
dena försämras. Nyckeln är att skapa expone-
ring baserat på högkvalitetsföretag. I samman-
hanget kan nämnas den ryska flygbranschen 
samt företag exponerade mot sällanköpsva-
ruhandel. Vår största aktiva nyckelposition i 
Rysslandsportföljen, flygbolaget Aeroflot, är 
förknippat med en rad olika tillväxtmöjlighe-
ter, från marknadsandelsvinster till organisk 
tillväxt, i kombination med förutsättningar för 
högre utdelning. Sammantaget gör det investe-
ringen särskilt intressant. Under de första åtta 
månaderna 2016 lyckades företaget öka pas-
sagerartrafiken med 8,9 procent på årsbasis, 
medan den bredare marknaden backade med 
8,5 procent. Lastfaktorn ökade till hela 81,9 
procent, vilket är en förbättring med 2,9 pro-
centenheter jämfört med samma period förra 
året. Dessutom följs ett starkt rörelseresultat 
av ökad lönsamhet. Under första halvåret 2016 
ökade EBITDA med imponerande 126 procent 
på årsbasis med en EBITDA-marginal på 13,4 
procent - och detta efter en fördubbling av 
EBITDA under 2015. Traditionellt sett är tredje 
kvartalet en säsongsmässigt stark period för 
flygbranschen och vi räknar med ännu bättre 
resultatsiffror från bolaget för årets första nio 
månader. 

Ett annat företag som lyckats bra i dessa 
tuffa tider är konsumentelektronikföretaget 
M.Video. Det första hushållen drar in på när 
konsumentförtroendet sviktar är oftast inkö-
pen av sällanköpsvaror. I Ryssland var dock 
situationen en annan den här gången: För det 
första, när rubeln snabbt föll i värde fick de 
ryska konsumenterna bråttom att köpa stora 
varor. För första gången på länge präglades den 
vanligtvis deflationsbetonade konsumentelek-
troniksektorn, som mest består av importerade 
produkter, av tvåsiffrig inflation. För det andra 
tycktes konkurrenterna så svaga och högt 
belånade att de inte skulle överleva. Som num-
mer ett i branschen gynnades M.Video således 
mest av omfördelningen av marknadsandelar. 
Baserat på vår modell kommer bolaget att 
kunna växa med minst 7,0 procent på årsbasis 
under 2016 jämfört med ledningens ursprung-
liga prognos om en oförändrad försäljning. 
En starkare expansion genom nätförsäljning 
kommer så småningom att leda till minskade 
investeringskostnader och högre avkastning på 
fritt kassaflöde, vilket i sin tur gynnar bolagets 
utdelningsmöjligheter. Aktien ger en direktav-
kastning på 8,6 procent för 2016. 

Utsikter för 2017
Fortsatt ekonomisk återhämtning och ytterli-
gare räntesänkningar ger förutsättningar för en 
god makromiljö för inhemskt inriktade företag. 
På medellång sikt menar vi att en tvåsiffrig 
omsättningstillväxt är möjlig för ryska kvali-
tetskonsumentföretag som X5 Retail Group, 
M.Video och Detsky Mir då många segment 
fortfarande är underpenetrerade. Under den 
tuffa perioden har vissa företag skaffat sig 
starka marknadspositioner. Med sunda balans-
räkningar kan de återgå till en offensiv tillväxt 
så snart stämningen bland de ryska konsumen-
terna förbättras. Baserat på företagens senaste 
resultat börjar estimaten nu höjas, något som 
troligen fortsätter även efter tredje kvartalet.

Den ryska marknaden har en intressant upp-
sida, det gäller dock att noggrant välja ut bolag 
som har goda möjligheter att klara sig bra även 
om den ekonomiska återhämtningen tar tid 
och sker stegvis.
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EV/EBITDA-värdering på 2,5. Beslutet möttes 
av omfattande kritik från investerarlägret, 
inklusive oss själva, och återkallades senare. 
Vårt engagemang gav också resultat på så 
sätt att bolaget betalade sin första ordentliga 
utdelning på 15 procent. Mot bakgrund av den 
ökade risken för ofördelaktiga avregistrerings-
villkor samt en rekordlåg likviditet valde vi 
ändå att acceptera ett erbjudande om att sälja 
vår långsiktiga investering till en premie på 28 
procent i förhållande till marknadspriset. Detta 
bidrog med 2,4 procent till avkastningen under 
kvartalet.

Vår indirekta aktieexponering mot Baltikum 
genom SEB steg med 15,3 procent och adderade 
därmed 1,2 procent till fondens NAV. Vi ser 
dock fortsatt en uppsida eftersom utlåningsak-
tiviteten i Baltikum ökade med 5 procent under 
första halvåret 2016 som ett led i att företagen 
börjat investera i expansion. I Sverige har SEB 
breddat utlåningen till hushåll och små och 
medelstora företag samtidigt som affärsbanks-
verksamheten behåller sin ledande position. 
Vinsten per aktie i SEB Bank bör växa med 
närmare 9 procent under nästa år och aktien 
väntas ge en direktavkastning på 6–7 procent. 
Polska finansaktier var fortsatt pressade inför 
en eventuell branschkonsolidering. Alior Bank 
backade med 7,5 procent på marknadsspeku-
lationer om ett uppköp av Raiffeisen Polbank, 
vilket skulle innebära en nyemission. Vi kan 
se kortsiktiga risker med kapitalanskaffningen 
men anser att Alior Bank på medellång till lång 
sikt har mycket goda möjligheter att dra nytta 
av konsolideringar och synergier, för att inte 
tala om dess höga tvåsiffriga organiska tillväxt.
Aktierna i PZU fortsatte ned under perioden 
och tappade 5,9 procent. Förklaringen var spe-
kulationer om tänkbara risker i samband med 
Unitcredits planer att eventuellt sälja sina aktier 
i Polens näst största bank, Pekao, till PZU. Vi 
har nu träffat företagsledningen och analyserat 
dess nya strategi. Vår bedömning är att bolaget 
trots uppköpet kommer att bibehålla en hög 
direktavkastning på 6–7 procent. 

Vi ser framför oss att fonden kommer att få en 
bra avslutning på året tack vare starka inhem-
ska sektorer i både Baltikum och Polen, där 
fonden har en hög relativ exponering.
 

China Environmental 

Fondutveckling 3:e kvartalet 2016 5.3%

Under tredje kvartalet 2016 gav China Environ-
mental en avkastning på 5,3 procent.

Skillnaderna i utveckling var betydande mellan 
marknader på och utanför det kinesiska fastlan-
det under kvartalet. MSCI China Index steg med 
+17,3 procent medan MSCI China A Index var så 

Balkanfonden 

Fondutveckling 3:e kvartalet 2016 3,9%

East Capital Balkanfonden steg med 3,9 procent 
under tredje kvartalet. 

Det är tydligt att ekonomisk tillväxten nu är 
på väg att ta fart på Balkan. Ett exempel är 
Rumänien, där BNP växte med 6 procent på 
årsbasis under andra kvartalet. En av de största 
rumänska bankerna, BRD, avancerade med 
16 procent. Föklaringen var dels det allmänt 
positiva ekonomiska klimatet, som gynnar 
sektorn som sådan, dels bankens starka siffror 
för första halvåret 2016 med en förbättring av 
nettovinsten på 64 procent på årsbasis. Restitu-
eringsfonden Fondul Proprietatea klättrade 15 
procent efter en svag start på året. Nyheterna 
om eventuella noteringar av statsägda företag 
(Fondul är en viktig minoritetsägare i några av 
dem) skapade ett visst intresse för aktien som 
nu handlas till 35 procents rabatt mot NAV 
och ger en direktavkastning på 6,5 procent. 
Det finns därmed utrymme för värdestegring 
om noteringen skulle ske i slutet av året eller i 
början av nästa. 

Sloveniens största regionala olje- och gasfö-
retag, Petrol, överträffade marknaden med 
17 procent under perioden. Petrol är fondens 
tredje största innehav (6,7 %). En bättre 
ekonomisk utveckling, ett lågt oljepris och ett 
gynnsamt ränteläge gav stöd åt rörelseresultatet 
under första halvåret. Bolaget rapporterade en 
EBITDA-ökning på 5 procent och en förbättring 
av nettoresultatet med 26 procent. Den vikti-
gaste triggerfaktorn, en eventuell avreglering av 
oljepriserna, skulle enligt vår bedömning kunna 
förbättra EBITDA med 15-20 procent men har 
ännu inte utlösts. Aktien handlas till ett p/e-tal 
på 10 för 2016. 

I Grekland klarade sig våra innehav utanför 
banksektorn väl, delvis på grund av att en mins-
kad konkurrens i vissa sektorer öppnade möjlig-
heter för de bäst rustade att ta nya marknadsan-
delar. Smyckes- och accessoartillverkaren Folli 
Follie Group fick skjuts av ett starkt andrak-
vartalsresultat och steg med 33 procent, men 
aktien är fortsatt lågt värderad och handlas till 
mindre än 5 gånger EBITDA-resultatet för 2016. 
Vårt senaste möte med bankerna i portföljen 
bekräftade vår uppfattning att de kommer att 
avsluta året med positiva siffror till följd av både 
ökade intäkter och minskade kostnader. Bank-
sektorn handlas just nu till 0,2 gånger bokfört 
värde, vilket vi anser är en attraktiv värdering 
och ökar därför successivt exponeringen. Vi 
tror att sektorn kan omvärderas på sikt även om 
det mycket väl kan ta tid. 

När det gäller turkiska aktier åkte de återigen 
berg- och dalbana efter det misslyckade kupp-
försöket som utlöste en våg av panik. Effekten 
blev dock mycket kortvarig för den turkiska 
aktiemarknaden. Värre var det för den turkiska 
valutan, som tappade runt 5 procent under 
kvartalet. Vi har dock inte ändrat fondens posi-
tionering mot Turkiet eftersom vi tror att den 
kraftiga nedgången direkt efter kuppförsöket 
sannolikt var botten och att värderingsnivån för 
marknaden i allmänhet och banker i synner-
het fortfarande är gynnsam. Banker handlas 
till p/e-talet 7 gånger 2016 års vinst. Vinsten 
per aktie för sektorn kan öka ytterligare på en 
stark augustistatistik, då de samlade vinsterna 
uppgavs ha stigit med inte mindre än 61 procent 
på årsbasis. 

Under resten av året ser vi positivt på regionen 
som helhet. Vi kan konstatera ett ökat intresse 
för kärnmarknaderna på Balkan till följd av en 
solid ekonomisk utveckling och god direktav-
kastning. I Turkiet håller situationen på att 
stabiliseras samtidigt som vinstutvecklingen 
är fortsatt god. Grekland visar framfötterna på 
reformsidan men marknaden har ännu inte 
börjat prisa in någon ljusning. Mot den här 
bakgrunden kan fonden uppvisa ett hyggligt 
sista kvartal 2016.  

Baltikumfonden 

Fondutveckling 3:e kvartalet 2016 8,6%

 
I Polen och Baltikum präglades inledningen av 
det andra halvåret av marknadsåterhämtning 
efter brexit. Fonden steg med 8,6 procent, mest 
som en följd av medvinden för litauiska och 
polska aktier.

Dessa marknader reagerade först negativt 
på britternas beslut att lämna EU, men så 
småningom började förtroendet återvända. 
Till drivkrafterna under kvartalet hörde en 
positiv utveckling i konsumtionssektorn och på 
fastighetsmarknaden samt ökad sysselsättning, 
större utlåning och starkare företagsresultat. 
De samlade vinsterna för litauiska företag steg 
med 19 procent under andra kvartalet 2016 och 
försäljningen var fortsatt stabil. I Polen stöds 
makroutvecklingen av en mycket god syssel-
sättningsnivå och statliga anslag till barnbidrag. 
Bruttoanslagen utgör 1,1 procent av BNP och 
kan lyfta den polska nettokonsumtionen med 
omkring 2–2,5 procent och försäljningen för 
vissa detaljistföretag med 4–7 procent.

Klart bäst bidrag till fondens avkastning hade 
det litauiska mejeriet Zemaitijos Pienas, som 
steg med 44 procent. Förklaringen var att 
aktien drog till sig uppmärksamhet på grund 
av beskedet om avregistrering till en genom-
snittskurs för sex månader och en oskäligt låg 
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gott som oförändrat (+0,8 %). Den främsta förkla-
ringen till avkastningsskillnaden var rekordinflö-
det av likviditet till Hongkong-marknaden från 
fastlandsinvesterare via Shanghai Hong Kong 
Stock Connect Southbound. Under perioden 
nettoinvesterades drygt 11,7 miljarder US-dollar i 
Hongkong via den nya handelskanalen. Av dessa 
medel investerades 85 procent i finansaktier, 
huvudsakligen i banker. Utvecklingen i sektorer 
med koppling till den gamla ekonomin, som kol, 
konventionell energi och råvaror, hade också 
stöd av en väsentlig förbättring när det gäller 
ekonomiska nyckelindikatorer. Bakgrunden 
var god aktivitet på fastighetsområdet och inom 
industrin. På marknader utanför Fastlandskina 
gynnades stämningsläget av de kinesiska myn-
digheternas besked om lanseringen av Shenz-
hen Hong Kong Stock Connect-programmet.

En rad viktiga policyuttalanden gav skjuts åt 
branscher med inriktning på miljöskydd under 
kvartalet. I ett globalt perspektiv välkomnar vi 
det faktum att USA och Kina nu ratificerat det 
strategiskt viktiga klimatavtalet från Paris. Kina 
gör snabba framsteg på miljöområdet. Bland 
annat har landets utvecklings- och reformkom-
mission meddelat att man 2017 lanserar en 
nationell marknad för kolkredithandel. Detta 
kommer särskilt att gynna elbilssektorn som en 
följd av tilldelningen av kolkrediter till elbilstill-
verkare. Miljöskyddsrelaterade projekt är också 
huvudfokus för regeringens skattestimulanser. I 
juli 2016 hade 619 offentlig-privata partnerskap 
(OPP) tecknats, varav 54 procent var miljö-
skyddsrelaterade. Det händer mycket på områ-
det, och inte mindre än 7 000 projekt är just nu i 
godkännandefasen.

I det här sammanhanget drog vi nytta av vår 
viktiga aktiva exponering mot solenergiföretaget 
China Singyes Solar, Focused Photonics (kine-
sisk marknadsledare inom kontrollsystem för 
luft- och vattenföroreningar) och Beijing Origin 
Water (Kinas största vattenmembrantillverkare). 
Vi skar ned exponeringen dels mot Huaneng 
Renewable efter en avkastning på 40 procent, 
dels mot solenergi på grund av dystra utsikter 
för andra halvåret 2016. Orsaken var ett rekord-
stort antal solcellsinstallationer på 20 GW under 
årets första hälft. 

Under fjärde kvartalet förutser vi en över lag 
stabil makroutveckling när man i Peking förbe-
reder sig för sin nittonde partikongress hösten 
2017. I september förde vi diskussioner med 
ledningen för Shenzhen-börsen. Det mesta talar 
för att Shenzhen Hong Kong Stock Connect-pro-
grammet lanseras i november och att det även 
i fortsättningen kommer att gynna aktieutveck-
lingen, inte minst för miljörelaterade företag. 
Företag som är noterade på Shenzhen-börsen 
svarar för en tredjedel av investeringsområdet 
och portföljen, och i det stora hela finns också 
de mest intressanta kinesiska investeringsmöj-

ligheterna där. Vi fortsätter därför att satsa på 
företag med inriktning på kontrollsystem för 
luftföroreningar, vattenbehandlingsteknik (strik-
tare bestämmelser för avloppsvattenhantering 
gynnar membranteknik) och elbilar (i oktober 
presenteras ett nytt anslagssystem). Däremot 
kommer vi att vara selektiva i fråga om vår 
exponering mot företag inom förnybar energi på 
grund av pågående diskussioner om eventuella 
förändringar av tariffer efter 2018. 

Vi fortsätter att öka exponeringen mot väl valda 
Hongkong-baserade kvalitetsföretag som drar 
nytta av Shenzhen Connect-programmet. Hit 
hör världens största vindturbinstillverkare Xin-
jiang Goldwind Science & Technology, CT Envi-
ronment (specialist på lösningar för hantering 
av industriavsloppsvatten), Dongjiang Environ-
ment (leverantör av tjänster inom hantering av 
industriavsloppsvatten) och BYD (marknadsle-
dande på elbilar i Kina).

Med ett p/e-tal på 15 för 2016, en förväntad 
vinsttillväxt på 21 procent och en genomsnittlig 
avkastning på eget kapital på 16,9 procent har 
fonden goda förutsättningar att ta vara på till-
växtmöjligheterna på världens största cleantech-
marknad.

Emerging Asia Fund

Fondutveckling 3:e kvartalet 2016 8,4%

East Capital Emerging Asia Fund steg med 8,4 
procent och jämförelseindexet med 9,2 procent 
under tredje kvartalet 2016.

Asiatiska aktier hade överlag medvind under 
förra kvartalet. Kinesiska H-aktier uppvisade 
en god utveckling tack vare en generellt mer 
välvillig inställning till tillväxtmarknaderna, 
bättre makroindikatorer och god aktivitet i den 
sydliga handelskanalen via Hong Kong Stock 
Connect (Southbound) från kinesiska fast-
landsinvesterare. De kinesiska beslutsfattarna 
godkände att Shenzhen-börsen ska inkluderas 
i handelslänken Stock Connect. Dessutom öpp-
nades Stock Connect officiellt för försäkrings-
bolag av tillsynsmyndigheten China Insurance 
Regulatory Commission.

Sammantaget ledde detta till god köpaktivitet 
bland fastlandsinvesterare i Hongkong under 
perioden. Merparten av investeringarna gjor-
des i finanssektorn, och framför allt i banker. 
Vår fonds undervikt i kinesiska banker drog 
ned resultatet något. Vi menar dock att som-
marens kursrörelser för kinesiska banker 
drevs av likviditet snarare än av fundamenta. 
Investeringarna i kinesiska internetaktier föll 
väl ut. Tencent, det största innehavet i fon-
den, uppvisade återigen ett gott resultat där 
intäkterna ökade med 52 procent på årsbasis 

och den icke-GAAP-justerade vinsten med 42 
procent på årsbasis. Vi hade nyligen ett möte 
med företaget som gjorde att vår redan positiva 
inställning stärktes ytterligare. Tillväxtutsik-
terna är fortsatt goda tack vare en upplyftande 
utveckling för bolagets kärnverksamheter och 
nya intäktsmöjligheter för framväxande verk-
samheter genom onlinebetalningar och moln-
tjänster. I Kina var resultatet svagt negativt det 
här kvartalet. 

Bidraget till fondens avkastning från tillväxt-
marknader i Asean-länderna varierade stort 
mellan de olika länderna. Filippinerna drog 
ned resultatet medan Malaysia och Thailand  
bidrog positivt. Efter ett starkt första halvår 
sålde vi delar av innehavet i Filippinerna. 
Orsaken var ganska höga värderingar och 
den nyvalda presidentens allt mer negativa 
uttalanden om väst. Vi minskade således 
exponeringen mot landet och plockade bland 
annat hem vinsten i det ledande detaljhandels-
företaget Robinsons Retail. I Malaysia hade vi 
fortsatt nytta av vår nollallokering, eftersom 
marknaden var den näst sämsta i regionen 
förra kvartalet och den sämsta bland tillväxt-
marknaderna i Asean-länderna hittills i år. I 
Thailand steg vinsten för lågprisflygbolaget 
Asia Aviation. Efter två år sålde vi aktien med 
en vinst på drygt 40 procent i år och 25 procent 
i fjol. Skälet var att vi på nuvarande nivå inte 
kan se någon större uppsida. När det gäller 
exponeringen mot frontiermarknaderna hade 
vietnamesiska Vinamilk ett lyckosamt kvartal 
tack vare fortsatt goda resultat och inklude-
ringen i MSCI Frontier Markets Index. Att 
begränsningen om utländskt ägande slopades 
välkomnades också . 

I Indien godkändes förslaget om en enhetlig 
nationell skatt för varor och tjänster (”Goods 
and Service Tax Bill”) i augusti. Detta var den 
viktigaste punkten på den Modi-ledda reger-
ingens reformagenda och vi tror att det kan få 
avgörande effekter på sikt. Införandet av en 
enhetlig moms skulle ersätta en myriad av olika 
skatter på nationell och delstatlig nivå och leda 
till stora effektivitets- och produktivitetsvinster 
för företagen. De positiva konsekvenserna 
kommer dock inte att märkas omedelbart och 
lär inte bli desamma i alla sektorer. Implemen-
teringen inleds i början av nästa räkenskapsår 

East Capital besöker börsen i Shenzhen. (Foto: East Capital)
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och effekterna beror på respektive skattesys-
tem och på den enskilda sektorn eller företaget. 
Bland våra indiska innehav väntas den största 
vinnaren bli biografoperatören PVR. När den 
nya skatten för varor och tjänster införs kan 
EBITDA-marginalen få ett lyft på 3-4 procent-
enheter.

Vi räknar med att tillväxtmarknaderna fortsät-
ter att attrahera investerarnas intresse framö-
ver och att de kommer att öka försprånget till 
mognare marknader. Fonden är väl positio-
nerad och har stor exponering mot kinesiska 
internetföretag. Internetbranschen blir allt 
viktigare för den kinesiska ekonomin och upp-
visar en god vinstutveckling. När det gäller vår 
exponering mot frontiermarknader utanför 
index ser vi tecken på att den positiva trenden 
håller i sig. Pakistan är alltjämt attraktivt värde-
rat på nivån 10 gånger den förväntade vinsten 
för 2017. Vi har noterat ett ökat intresse från 
våra investerare inför omklassificeringen av till-
växtmarknaderna nästa år. I Vietnam är det fler 
och fler företag som slopar begränsningen om 
utländskt ägande, vilket ökar likviditeten och 
investeringsmöjligheterna på marknaden. Om 
två veckor åker vi till Ho Chi Minh och Hanoi för 
att träffa representanter för våra portföljbolag 
och utforska nya investeringsmöjligheter.

Frontier Markets Fund

Fondutveckling 3:e kvartalet 2016 1,2%

 
Frontiermarknaderna upplevde ännu ett 
kvartal med positiv utveckling och jakten fort-
satte på undervärderade aktietillgångar. MSCI 
Frontier Markets (MSCI FM) Index steg med 1,4 
procent och East Capital Frontier Markets Fund 
med 1,2 procent, som därmed utvecklades nära 
sitt jämförelseindex under tredje kvartalet 
2016. I och med det har fonden stadigt repat sig 
med 13 procent i euro (17 % i USD) sedan den 
kraftiga korrigeringen i mitten av januari.

Vietnam bidrog utan tvekan mest till fondens 
avkastning, där våra aktiva aktieval föll väl ut 
under tredje kvartalet. Landets ledande mejeri 
och största aktie, Vinamilk, med ett marknads-
värde på 9 miljarder US-dollar, hade ordentlig 
medvind. Intresset för aktien steg och kursen 
lyfte 21 procent. Att beslutsfattarna godkände 
avskaffandet av begränsningen av utländskt 
ägande på 49 procent var en av förklaringarna. 
Kort efter beslutet om att slopa begränsningen 
inkluderades aktien i MSCI FM Index som 
den näst största komponenten med en vikt på 
hela 4,7 procent. Detta innebar också att Viet-
namns landvikt ökade från 4,2 procent till 8,9 
procent. En annan vietnamesisk aktie vi gillar 
är FPT Corporation, som också steg med 15 
procent. Förklaringen var även där ett fortsatt 
stort intresse från investerarna för det attrak-

tivt värderade it-bolaget som uppvisade en 
omsättningstillväxt utanför Vietnam på över 30 
procent. Pakistan, även det en asiatisk frontier-
marknad, fortsatte att visa framfötterna efter 
MSCI:s beslut att uppgradera landet till ”emer-
ging market”. Trots att marknaden redan stigit 
med 20 procent i år behåller vi en betydande 
övervikt i våra pakistanska aktier, som alltjämt 
är attraktivt värderade på runt 10 gånger den 
förväntade vinsten för 2017.

Precis som under andra kvartalet lyckades 
Argentina återigen bra tack vare ett optimistiskt 
stämningsläge i spåren av president Macris 
ambitiösa ekonomiska reformer. Det nyligen 
börsintroducerade bolaget Grupo Supervielle 
gjorde bra ifrån sig och adderade 13,6 procent 
till fondens avkastning. Efter en rad möten 
med ledningen i Buenos Aires och London 
bestämde vi oss för att investera mer i aktien, 
som numera är en av våra största aktiva över-
viktspositioner. Anledningen är en sällsynt 
kombination av utmärkt tillväxt, växande 
lönsamhet och attraktiv värdering. När det gäl-
ler vårt bankinnehav TBC Bank i Georgien fick 
det ny skjuts och avancerade 20 procent, vilket 
lyfte resultatet för de första nio månaderna 
2016 till imponerande 61 procent. Trots detta 
värderas bolaget fortsatt till under 7 gånger den 
förväntade vinsten 2017.

Kenya, i sin tur, överraskade investerarna med 
en oväntad bankreglering som innebär lägre 
intäkter från utlåning och högre kostnader 
för inlåning. Detta föranleddes av tilltagande 
påtryckningar från allmänheten då vissa ban-
ker uppvisat nettoräntemarginaler på hela 10 
procent. Ett av våra tidigare innehav, Equity 
Bank, tappade så mycket som 29,9 procent 
under tredje kvartalet. Kenya har varit en 
av våra favoritmarknader men just nu är det 
mycket som känns ovisst. Därför har vi på 
senare tid bokat en rad möten med företag 
i landet, och tidigare i oktober var vi också i 
Nairobi för att få en tydligare bild av läget. En 
annan tidigare favorit är Saudiarabien (2,2% 
av fonden) som på senare tid har dragit ned 
fondens resultat rejält på grund av förnyad oro 
över budgetutgifter.

Nästa stora händelse på frontier- och tillväxt-
marknaderna är den sedan länge väntade 
devalveringen i Egypten. Bakgrunden är att 
Internationella valutafonden (IMF) har beviljat 
Egypten ett lån på 12 miljarder dollar under 
en treårsperiod. Majoriteten av de investerare 
vi träffade nyligen på en konferens i Dubai 
menade att detta kommer att leda till att det 
egyptiska pundet kommer att devalveras med 
25-30 procent. Baserat på färska erfarenheter 
från Kazakstan, Nigeria och Argentina räknar 
vi med att devalveringen kommer att skapa 
intressanta ingångslägen som vi redan har bör-
jat utforska genom en investering i ett egyptiskt 
exportföretag. Förutom det tror vi att den vän-

tade devalveringen kan bli den sista av en rad 
större valutarörelser på frontiermarknaderna, 
vilket i så fall lär få investerarna att dra en lätt-
nadens suck.

Vi anser att det är fortsatt intressant att inves-
tera på frontiermarknaderna, som på många 
håll uppvisar en enastående utveckling. Och 
diversifieringen i investeringsområdet kommer 
även i fortsättningen att vara avgörande. Vår 
uppfattning är också att intresset gradvis åter-
vänder i takt med att tillväxtmarknadena tycks 
allt mindre lockande då merparten av dem 
redan har haft god medvind de senaste måna-
derna. I fråga om positionering fokuserar vi på 
att öka investeringarna, särskilt inom konsum-
tion i Latinamerika och på asiatiska frontier-
marknader. Som ett led i det har vi på sistone 
lagt till nya bolag i Vietnam, Peru, Pakistan och 
Egypten medan vi på andra håll, bland annat 
i Kenya, har kapat innehaven. För närvarande 
räknar vi med en vinst per aktie på runt 13 pro-
cent för vår portfölj, som vi menar är attraktivt 
värderad på omkring 9,5 gånger 2017 års vinst.

Rysslandsfonden

Fondutveckling 3:e kvartalet 2016 12,5%

 
East Capital Rysslandsfonden ökade 12,5 
procent under tredje kvartalet, vilket var 
betydligt bättre än 7,8 procent för dess 
jämförelseindex.

Utvecklingen i Ryssland gynnades av en 
generellt sett bättre inställning till tillväxtmark-
nader, stabila andrakvartalsresultat och 
en stadig förbättring av makroförhål-
landena snarare än av oljepriset, som efter 
ett volatilt kvartal avslutade 1,2 procent 
nedåt på 49,1 US-dollar per fat. När det 
gäller kvartalsrapporterna var det många 
av portföljföretagen som överträffade 
förväntningarna, vilket leder till höjda 
vinstprognoser.

Möte med ägare och ledningsgrupp för Banco Supervielle, en 
av Argentinas mest framgångsrika banker. Vi deltog i deras 
börsintroduktion tidigare under 2016 och har sedan dess ökat 
innehavet.  (Foto: East Capital)
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På månadsbasis låg inflationen stilla under 
större delen av perioden. Bakgrunden var 
en mycket god skörd, som ledde till en 
minskning i inflationstakten för livsmedel, 
och en rubelförstärkning på +1,6 procent 
under kvartalet. Rubeln hade stöd av 
carryhandel och att Ryssland fortsatt är ett av 
de investeringsländer i världen som har de 
högsta realräntorna. Septemberinflationen 
föll till 6,4 procent på årsbasis jämfört med 15,7 
procent i september i fjol. Detta ledde till ännu 
en sänkning av styrräntan från 10,5 procent 
till 10,0 procent. Sänkningen följdes dock av 
uttalanden från den ryska centralbanken om att 
ytterligare sänkningar är att vänta först under 
nästa år. Då räknar vi med ganska betydande 
räntesänkningar i takt med att inflationen 
fortsätter nedåt. Detta bör stimulera till lån och 
investeringar och möjligen även ge skjuts åt 
konsumtionen när sparandet minskar. 

Periodens vinnaraktie var den ledande 
livsmedelskedjan X5 som steg med 44,8 
procent. Bolaget rapporterade starka siffror 
för andra kvartalet med tillväxt på årsbasis 
när det gäller både EBITDA och vinst på 39,0 
procent respektive 107,5 procent i rubel. Vi 
är fortsatt positivt inställda till företaget mot 
bakgrund av dess tillväxtmöjligheter, särskilt i 
lågprissegmentet, och en god kostnadskontroll, 
som delvis beror på skalfördelar. Och vi anser 
inte att dessa möjligheter speglas fullt ut i 
konsensusförväntningarna. Med ett p/e-tal på 
10,6 och EV/EBITDA på 6,7 för 2017 baserat 
på våra estimat är företaget fortsatt attraktivt 
värderat, framför allt med tanke på att vi räknar 
med att vinsten per aktie (EPS) kommer att öka 
med 45,8 procent under 2017. 

Vår största aktiva överviktsposition Aeroflot 
hade också medvind och gav en avkastning på 
39 procent. Operativt var företaget klart bättre 
än sina konkurrenter med en passagerartillväxt 
på 10,3 procent på årsbasis under första halvåret 
jämfört med en nedgång på 11,3 procent för 
den bredare marknaden. Ökad lastfaktor (+2,92 
procentenheter per år), god kostnadskontroll 
och sjunkande bränslekostnader innebar att 
EBITDA steg med 125,6 procent på årsbasis 
och att den fria kassaflödesavkastningen var 
hela 67,0 procent. Till den närmaste tidens 
triggerfaktorer hör ett säsongsmässigt starkt 
tredjekvartal när det gäller rörelseresultatet 
samt övergången till att betala ut 50 procent 
av vinsten i utdelning, vilket bolagets vd 
bekräftade till Vladimir Putin den 29 september. 

Utifrån våra beräkningar motsvarar detta en 
direktavkastning på 8,8 procent, vilket bör 
vara klart över konsensusförväntningarna på 5 
procent. 
 
Vi ökade innehavet i Alrosa väsentligt främst 
genom att delta i den ryska regeringens 
försäljning av en aktiepost på 10,9 procent. 
Teckningskursen var 65 rubel, varpå aktien 
avslutade kvartalet på 86,7 (+33,4 %) efter 
ett övertygande resultat. EBITDA-resultatet 
för andra kvartalet steg med 87,6 procent 
på årsbasis i rubel, vilket var 4,2 procent 
över konsensus. I juni besökte vi företagets 
verksamhet i Archangelsk och känner fortsatt 
en stark tilltro till dess förmåga att hålla 
kostnaderna under kontroll och generera ett 
starkt kassaflöde. 

Vår bedömning är att marknaden snart börjar 
blicka framåt mot nästa år då BNP-tillväxten 
sannolikt rör sig in i positivt territorium. 
Internationella valutafonden (IMF) räknar 
med en tillväxt på 1,1 procent, men vi tror 
att den blir högre. Vår bedömning är också 
att rubeln snarare kommer att stärkas än 
försvagas tack vare en snabb minskning av 
de privata nettoutflödena (från 152 miljarder 
USD 2014 till 15-20 miljarder 2016) och måttligt 
positiva utsikter för oljan. Vår fond handlas 
på p/e-talet 8,2 för 2017 jämfört med 8,7 för 
vårt jämförelseindex, trots möjligheter till 
vinsttillväxt på 17,6 procent för 2017 mot 11,8 
procent för jämförelseindexet. Förklaringen 
är vår strukturella övervikt i rimligt värderade 
konsumentföretag av hög kvalitet utanför 
indexet. 

Turkietfonden

Fondutveckling 3:e kvartalet 2016 -5,0%

 
Kuppförsöket i Turkiet den 15 juli utlöste en 
våg av oro både bland turkarna själva och 
utomlands. Efter en rad dramatiska händelser 
utlystes undantagstillstånd i landet. Somma-
ren 2016 visade sig bli en historisk period som 
vi kommer att minnas under lång tid framöver. 
Istanbulbörsen tappade 5,5 procent medan 
East Capital Turkietfonden föll med 5,0 pro-
cent och därmed klarade sig något bättre.

Förvånansvärt nog hade det misslyckade 
kuppförsöket bara en kortvarig inverkan på 
aktie- och räntemarknaderna. Investerare som 
hade semester i juli kan mycket väl ha missat 
hela kuppförsöket, S&P:s sänkning av Turkiets 
kreditbetyg och undantagstillståndet om de 
bara tittade på marknadsutvecklingen i sep-
tember. Både Instanbulbörsen och den 2-åriga 
obligationsräntan avslutade nästan oföränd-
rat jämfört med föregående kvartal. Större 
inverkan hade kuppförsöket på den turkiska 
valutan, som föll runt 5 procent under tredje 
kvartalet, även om det i princip var från årets 
högstanivå.

Föga förvånande tillhörde flygbolagsaktier 
som Turkish Airlines, TAV Airports och 

Celebi förlorarna. Inte helt oväntat var även 
bankerna svaga, men de repade sig snabbt 
och vissa steg med snart så mycket som 30 
procent. Vi passade på att öka våra positioner 
framför allt i en del flygbolag mot bakgrund av 
den normaliserade relationen mellan Ryssland 
och Turkiet och hittade flera bra möjligheter i 
samband med de kraftiga svängningarna. Med 
några undantag var marknaden överlag oför-
ändrad räknat i turkiska lira.

Vi tror att det finns fyra förklaringar till de 
förhållandevis återhållsamma marknads-
reaktionerna. För det första är Turkiet ett 
händelserikt land. Människorna där är vana 
vid turbulens och reaktionerna blir därmed 
inte lika kraftiga. Om man frågar en turkisk 
mäklare om den främsta orsaken till mark-
nadsnedgången i maj så kommer det troligen 
dröja ett tag innan han kommer på att landets 
premiärminister avgick då. För det andra 
återställdes ordningen mycket snabbt efter 
kuppförsöket. Det var nästan ”business as 
usual” efter bara 24 timmar. För det tredje tror 
vi att investerarna uppskattade att regeringen 
agerade så snabbt med ekonomiska åtgärder 
för att lugna marknaderna. Slutligen menar vi 
att den redan låga värderingen av turkiska till-
gångar kan ha fungerat som en stötdämpare. 
Vid tiden för kuppförsöket handlades turkiska 
aktier till 9,5 gånger 2016 års förväntade vinst, 
jämfört med 13,3 för tillväxtmarknaderna, 
vilket motsvarar en rabatt på 29 procent. För 
banksektorn var motsvarande p/e-tal så lågt 
som 5,8 under kuppveckan.

I ett lite längre perspektiv tror vi att det 
misslyckade kuppförsöket kommer att ha en 
väsentlig inverkan på den politiska och ekono-
miska utvecklingen i Turkiet, men kortsiktigt 
kan vi få se en relativt god utveckling. Lugnet 
efter stormen råder visserligen men beslutsfat-
tarnas handlingskraft i spåren av krisen kan 
dröja sig kvar och yttra sig i flera stödinsatser 
den närmaste tiden. Mot den bakgrunden 
fokuserar vi ytterligare på vissa bank-, 
fastighets- och konsumentaktier som borde 
dra nytta av sådana insatser. Vi tittar också 
närmare på aktier som erbjuder bra ingångslä-
gen i volatila tider.

Östeuropafonden

Fondutveckling 3:e kvartalet 2016 7,5%

 
East Capital Östeuropafonden ökade med 7,5 
procent under kvartalet, vilket var 4,1 procent 
bättre än jämförelseindexet som avancerade 3,4 
procent.

Utvecklingen var främst ett resultat av Ryssland 
(55,4 % av fonden), där våra innehav avkastade 
12,6 procent jämfört med 7,4 procent för jäm-
förelseindexets innehav. Oljepriset, som efter 
ett volatilt kvartal avslutade svagt nedåt, hade 
ingen avgörande inverkan den här gången. I 
stället drevs utvecklingen av stadigt bättre mak-
roförhållanden och i allmänhet starka vinster, 
särskilt för våra aktiva nyckelpositioner.

Tim Umberger och David Nicholls på besök i sibiriska 
oljestaden Nefteyugansk i juli. (Foto: East Capital)
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Den här informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Denna publikation är inte avsedd att vara tillgänglig för någon person 
eller något företag hemmahörande i ett land där publiceringen eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Skäliga ansträngningar har gjorts 
för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke veri| erade si} ror och källor. Historisk avkastning är inte någon garanti för 
framtida avkastning. Fondandelar kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Fullständig information, såsom faktablad, informationsbroschyr, 
bolagsordning, årsredovisning, halvårsrapport och portföljrörelser kan erhållas kostnadsfritt från East Capital AB, Kungsgatan 30, Box 1364, SE-111 93 Stockholm, Sverige, från vår webbplats 
www.eastcapital.com, från alla lokala företrädare eller informationsombud, eller från våra distributörer.

East Capitals ordförande Peter Elam Håkansson på scen 
tillsammans med Rysslands president Vladimir Putin på VTB:s 
årliga konferens i Moskva.  (Foto: East Capital)

Investeringsstrategi 3:e kvartalet 
2016

Hittills 
i år 1 år 3 år 5 år 10 år

Sedan 
start

East Capital Balkanfonden 3,91% 2,87% 5,03% 11,42% 27,88% -34,72% 34,09%

East Capital Baltikumfonden 8,62% 5,73% 7,59% 0,45% 31,26% -7,00% 468,65%

East Capital China Environmental 5,28% -10,70% 7,24% 23,05% 68,88% n/a 66,60%

East Capital Emerging Asia Fund 8,37% 7,68% 17,80% 28,01% 73,50% 125,26% 190,05%

East Capital Frontier Markets Fund 1,15% 1,69% 1,52% n/a n/a n/a 1,16%

East Capital Rysslandsfonden 12,48% 34,94% 38,08% -20,77% -7,73% -19,43% 805,32%

East Capital Turkietfonden -4,7% -2,41% 1,88% -11,98% 0,58% 12,5% -16,42%

East Capital Östeuropafonden 7,47% 17,24% 20,67% -13,19% -1,59% -17,93% 207,52%

Fondutveckling

Notering: Data i EUR per den 30 september  2016

Investeringar i fondandelar är förknippade med risk. En investering kan både öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte 

någon garanti för framtida avkastning.

Den ryska inflationen fortsatte nedåt med stöd 
av en god skörd och en starkare rubel (+1,4 
% under kvartalet) i spåren av inflöden från 
carryhandeln. Inflationen i september föll till 
6,4 procent på årsbasis, vilket var klart lägre än 
15,7 procent under samma månad i fjol. Detta 
utmynnade i en styrräntesänkning från 10,5 
procent till 10,0 procent och allt eftersom infla-
tionen sjunker ytterligare tror vi att vi kommer 
att få se nya räntesänkningar under nästa år.

Den ryska livsmedelskedjan X5 lyfte med hela 
44,8 procent på en stark andrakvartalsrapport. 
Siffrorna visade en tillväxt på årsbasis när det 
gäller EBITDA och vinst på 39,0 procent respek-
tive 107,5 procent i rubel. Vi är fortsatt positivt 
inställda till företaget mot bakgrund av dess 
tillväxtmöjligheter och goda kostnadskontroll, 
något som vi inte anser speglas fullt ut i kon-
sensusförväntningarna. Baserat på våra estimat 
är bolaget fortsatt attraktivt värderat med ett 
p/e-tal på 10,6 för 2017.

Vi ökade innehavet i den ryska diamantprodu-
centen Alrosa genom att köpa aktier i sam-
band med den ryska statens försäljning av en 
aktiepost på 10,9 procent. Teckningskursen var 
65 rubel, varefter aktien avslutade kvartalet på 
86,7 (+33,4 %). Förklaringen till kursuppsvinget 
var ett överraskande lyckat resultat för andra 
kvartalet med en EBITDA-uppgång på 87,6 
procent på årsbasis i rubel. I juni besökte vi 
företagets verksamhet i Archangelsk och känner 
fortsatt en stark tilltro till dess förmåga att hålla 
kostnaderna under kontroll och generera ett 
starkt kassaflöde. 

I Polen gav våra innehav en avkastning på 8,9 
procent, jämfört med 2,5 procent för jämförel-
seindexet. Förklaringen var vår preferens för 
privata högkvalitetsbolag med goda förutsätt-
ningar att dra nytta av en relativt stark inhemsk 
ekonomi som vi tror kommer att växa med 3,3 

procent i år och med 3,5 procent nästa år. Vi 
menar också att vissa detaljistföretag har goda 
utsikter att gynnas av statliga anslag som kan 
lyfta deras försäljning med mellan 4 och 7 pro-
cent. Dessa företag har också god motstånds-
kraft mot större regleringsrisker som för när-
varande tynger banker, statliga kraftbolag samt 
råvaru- och energibolag.Internetföretaget Wir-
tualna Polska steg med 22,9 procent tack vare 
ett gott resultat för andra kvartalet. EBITDA 
ökade med 36,1 procent på årsbasis och vinsten 
med 35,3 procent till följd av en lyckad satsning 
inom e-handeln. Vi är fortsatt positiva till företa-
get med anledning av en gynnsam fusions- och 
förvärvsaktivitet och goda tillväxtmöjligheter. Vi 
räknar med att EBITDA ökar med 37,8 procent 
under 2016 och med 15,0 procent under 2017 till 
följd av ett allt bättre kassaflöde.

Den turkiska marknaden drogs ned av den poli-
tiska turbulensen efter kuppförsöket den 15 juli. 
Indexinnehaven föll med 6,8 procent och våra 
innehav med 4,1 procent. I början av kvartalet 
hade vi 3,7 procents undervikt i Turkiet med 
anledning av den politiska situationen. Även om 
kuppförsöket kan få långvariga konsekvenser 
ser vi vissa ljuspunkter på kort sikt, till exempel 
att "lugnet efter stormen"-stämningen förstärks 
av ännu fler stödinsatser från regeringen den 
närmaste tiden. Därför fokuserar vi nu ytterli-
gare på vissa bank-, fastighets- och konsumen-
taktier som bör dra nytta av dessa insatser och 
erbjuda intressanta ingångslägen till följd av 
volatiliteten. 

I Grekland gav våra innehav en avkastning 
på 2,0 procent, jämfört med 1,3 procent för 
jämförelseindexet. Att vi saknade exponering 
mot banker visade sig särskilt bra. Smyckes- och 
accessoartillverkaren Folli Follie Group steg 
med 33,0 procent tack vare ett starkt kvartalsre-
sultat. Företaget är dock fortfarande billigt och 
handlas till en förväntad EV/EBITDA för 2016 

på 5. Vi har haft en rad möten med banker och 
analytiker i Aten. Alla bekräftar vår uppfattning 
att bankerna kommer att uppvisa en vinsttill-
växt för 2016 som ett resultat av ökade intäkter 
och minskade kostnader för risk. Sektorn 
handlas just nu till 0,2 gånger bokfört värde. 
Det anser vi är en attraktiv värdering och ökar 
successivt exponeringen eftersom vi tror att 
sektorn på sikt kan omvärderas. 

I övriga Östeuropa är makroutvecklingen allt-
jämt stabil. I Ungern steg till exempel BNP med 
6,0 procent på årsbasis under andra kvartalet. 
Vidare rapporterade våra rumänska banker 
goda vinster.

Under resten av året ser vi positivt på regionen 
som helhet. Intresset för Ryssland ökar till följd 
av en stadigt bättre makroutveckling och en 
starkare rubel. I Turkiet håller läget sakta men 
säkert på att stabiliseras och vinstutvecklingen 
likaså, framför allt i finanssektorn. Grekland, 
i sin tur, visar framfötterna på reformsidan 
men marknaden har ännu inte börjat prisa in 
någon ljusning. På kärnmarknaderna i Balkan 
bör utvecklingen också vända i rätt riktning 
tack vare starkare makroförhållanden och god 
direktavkastning.
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Box 1364, 111 93 Stockholm, Sverige

Tel: 08 505 88 505 Fax 08 505 88 508

info@eastcapital.com

www.eastcapital.com

Kontakta East Capital

Investerarkontakt

Stockholm
Kungsgatan 33
Box 1364, 111 93 Stockholm
Tel: 08-505 88 500
info@eastcapital.com

Dubai
Office 1701D, North Tower
Emirates Financial Towers
PO Box 507035, DIFC, Dubai, 
United Arab Emirates
Tel: +971 4 279 0745
dubai@eastcapital.com 

Hongkong 
9F Wyndham Place
40-44 Wyndham Street
Central, Hong Kong
Tel: +852 2669 6200
hongkong@eastcapital.com

Luxemburg 
11 rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Luxemburg
Tel: +352 20 882 191
luxembourg@eastcapital.com

Moskva
Romanov Dvor Business Centre 4 
Romanov Lane, 125009 Moscow
Ryssland
Tel: +7 495 380 15 00
moscow@eastcapital.com

Oslo 
Kronprinsesse Märthas Plass
PB 1811 Vika, Oslo
Norge
Tel: +47 22 39 66 90
oslo@eastcapital.com

Tallinn 
Tartu mnt. 2
Tallinn 10145
Estland
Tel: + 372 6406 650
tallinn@eastcapital.com

Privata investerare 
Tel: +46 8 505 97 777
ecdirect@eastcapital.com

Institutioner
Norden: 

Nikodemus Dahlgren 
Tel: +46 8 505 88 684
nikodemus.dahlgren@eastcapital.
com

Mellanöstern, Afrika & Asien: 

Marcus Åström 
Tel: +971 5 693 27050 
marcus.astrom@eastcapital.com 

Europa och Latinamerika:  

Olle Olsson
Tel: +971 4 279 0745

olle.olsson@eastcapital.com

Allmän kontakt:  

East Capital Client Services
Tel: +46 8 505 88 555
pro@eastcapital.com

Om East Capital

East Capital är specialist på frontier- och tillväxtmarknader. Bolaget, 
som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående 
kunskap om marknaderna, fundamental analys och täta företagsbesök 
av investeringsteamen. Våra anställda representerar 18 nationaliteter 
och de ger oss ovärderlig kunskap om de regioner som vi investerar i. 
East Capital förvaltar aktivt 23 miljarder SEK i noterade och onoterade 
aktier, samt fastigheter. Vår kundbas omfattar allt från privata 
direktinvesterare till ledande distributörer och institutioner från hela 
världen. East Capital har sitt huvudkontor i Stockholm samt kontor i 
Dubai, Hongkong, Luxemburg, Moskva, Oslo och Tallinn.

Nordamerika:  

Erik Haukaa
Tel: +47 22 39 66 91

erik.haukaa@eastcapital.com

Läs vår hållbarhetsrapport


