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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 6,9
Rahasto-osuuden arvo 126,57 (31.12.2014)
Salkunhoitaja Hannu Angervuo
Vertailuindeksi STOXX Select Dividend 30 Net

Return
Aloituspäivä 14.3.2008
ISIN-koodi FI0008812987 (1 K),

FI0008812995 (1 T)
Bloomberg-koodi EQEUR1K FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70%
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur

Salkunhoitajan kommentti

Joulukuussa volatiliteetti osakemarkkinoilla jatkui öljynhinnan
jatkettua voimakasta laskuaan ja deflaatiopelkojen noustua
pintaan. Kuun puolivälin reippaasta pudotuksesta toivuttiin
osakemarkkinoilla kuitenkin nopeasti ja eurooppalaisten
osakkeiden tuotto jäi kuun päätteeksi vain puolitoista prosenttia
miinuksen puolelle. 

eQ Eurooppa Osinko -rahaston tuotto ylsi joulukuussa 0.3
prosenttiin, rahaston vertailuindeksin tuottaessa 1.3 prosenttia.
Vuonna 2014 eurooppalaiset osinko-osakkeet tuottivat reilusti
yleistä osakemarkkinaa enemmän. MSCI Eurooppa - indeksin
tuotto oli vajaat 7 prosenttia ja osinkorahastomme tuotto ylsi
reiluun 12 prosenttiin. Uskomme, että korkean osinkotuoton
omaavat yhtiöt menestyvät hyvin myös ensi vuonna, matalan
korkoympäristön jatkuessa.

Salkussamme olleesta brittiläisesti vakuutusyhtiöstä Catlin
Groupista tehtiin joulukuun puolivälissä ostotarjous. Yhtiön kurssi
nousi 15 prosenttia, ja puolitimme yhtiön painon rahastossa.
Pienensimme myös Konecranesin ja Nokian Renkaiden painoa
rahaston salkussa. Uusina yhtiöinä ostimme Österreichische
Postin sekä ranskalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Mercialyksen
osakkeita.




Rahaston tavoitteena on saavuttaa rahaston varoille tuotto, joka pitkällä
aikavälillä ylittää eurooppalaisen STOXX Select Dividend 30 -tuottoindeksin
tuoton euroissa mitattuna. Tämä indeksi on myös rahaston vertailuindeksi.
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisiin
korkean osinkotuoton omaaviin yhtiöihin.
Rahaston varoja voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin
instrumentteihin, johdannaissopimuksiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa.
Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin markkinoiden epäedullisilta
muutoksilta suojautumiseksi ja salkunhoidon tehostamiseksi. Rahasto ei
lisää johdannaisilla Rahaston kokonaisriskiä yli tilanteen, jossa Rahaston
kaikki varat on sijoitettu osakemarkkinoille. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin
pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston perusvaluutta on
euro.
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Rahasto
Indeksi

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 12,9 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 12,8 %
Tracking error 5,2 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk 0,3 % 1,3 %
3 kk 3,5 % 2,5 %
vuoden alusta 12,1 % 14,6 %
12 kk 12,1 % 14,6 %
3 v p.a. 13,8 % 11,9 %
perustamisesta lähtien 26,6 % -5,4 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus 50,9 %
Teollisuus 10,6 %
Tietoliikennepalvelut 8,2 %
Terveydenhuolto 6,8 %
Materiaalit 6,1 %

Yhdyskuntapalvelut 5,1 %
Kestokulutustuotteet 4,8 %
Informaatioteknologia 1,9 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Nordea Bank AB- FDR 6,1 %
UPM-Kymmene OYJ 6,0 %
Freenet AG 5,5 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A 5,4 %
Scor SE 4,9 %
Sampo-A SHS 4,8 %
AXA SA 4,6 %
Carillion PLC 4,3 %
Unibail-Rodamco 4,3 %
Zurich Insurance Group AG 4,1 %

MAAJAKAUMA

Suomi 25,8 % 

Britannia 25,5 % 

Ranska 16,8 % 

Ruotsi 11,1 % 

Saksa 7,7 % 

Sveitsi 4,1 % 

Alankomaat 3,9 % 

Norja 2,7 % 

Itävalta 2,4 % 


