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Tämä katsaus ei ole kehotus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai
ovat voineet muuttua. eQ Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista.
Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät
avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 20,8
Rahasto-osuuden arvo 161,99 (31.5.2013)
Salkunhoitaja Anne Brusila
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 12.3.2004
ISIN-koodi FI0008807268 (1 K),

FI0008807250 (1 T)
Bloomberg-koodi ICEPROB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,5% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat olivat vahvassa vedossa toukokuun alkupuolen.
Markkinoiden sentimentti kuitenkin heikkeni kuun puolivälin
jälkeen, kun sijoittajat alkoivat pelätä Fedin elvytyksen
vähenemistä, mikäli USAn talous- ja työllisyysdata tulevina
kuukausina paranee. Lisäksi Kiinassa odotuksia heikompi
ostopäällikköindeksi herätti epäilyksiä maan talouskasvun tilasta.
Euroopassa ja USAssa päästiin kuitenkin positiivisiin
tuottolukuihin heilunnasta huolimatta.
Listattu kiinteistösektori oli kovassa vauhdissa yli kuun puolivälin.
Nousua kertyi huhtikuun lopusta lähes seitsemän prosenttia,
ennen markkinoiden heilunnan alkua. Lopulta toukokuun nousu
sektorin osalta jäi puoleentoista prosenttiin rahastomme
tuottaessa prosenttiyksikön paremmin.
Saksan markkinalla julkaistiin Berliinin uusi asuinvuokraindeksi,
joka osoitti 6.2 prosentin nousua kahden vuoden ajalta. Indeksiä
käytetään referenssinä vuokrasopimuksissa, ja se julkaistaan
kahden vuoden välein. Keskimääräinen neliövuokra nousi 5.22
eurosta 5.54 euroon. Salkkumme yhtiöistä GSW Immobilienin
portfoliosta 100 prosenttia sijaitsee Berliinissä, ja Deutsche
Wohnenilla noin puolet.




Rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisten listattuijen
kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto tarjoaa likvidin tavan sijoittaa
eurooppalaisiin kiinteistöihin sekä hajautuksen eri maiden ja
kiinteistötyyppien välillä. Rahasto soveltuu sijoittajalle, joka haluaa
osakesijoituksissaan painottaa vakaata, hyvän inflaatiosuojan tarjoavaa
toimialaa. Rahasto pyrkii aktiivisella salkunhoidolla sijoitusten arvonnousuun
pitkällä aikavälillä. 
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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 12,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 2,6 %
3 kk 8,9 %
vuoden alusta 9,4 %
12 kk 28,2 %
3 v p.a. 14,9 %
5 v p.a. 2,2 %
perustamisesta lähtien 62,0 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Unite Group PLC 7,1 %
ICADE 6,1 %
GSW Immobilien AG 6,1 %
Mercialys SA 6,1 %
Technopolis OYJ 5,2 %
Citycon OYJ 4,7 %
Deutsche Euroshop AG 4,5 %
Fastighets AB Balder-B SHRS 4,4 %
LEG Immobilien AG 4,4 %
Derwent London PLC 4,3 %

MAAJAKAUMA

Britannia 29,9 % 

Saksa 28,6 % 

Ranska 17,5 % 

Suomi 12,2 % 

Ruotsi 4,7 % 

Alankomaat 2,8 % 

Norja 2,8 % 

Sveitsi 1,5 % 


