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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 20,6
Rahasto-osuuden arvo 145,04 (27.2.2015)
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

Helmikuussa myönteinen kehitys osakemarkkinoilla jatkui. Nousun
taustalla vaikutti useita eri tekijöitä EKP:n maaliskuussa alkavan
stimuluksen ohella. Euroopassa talousluvut ovat viime aikoina
olleet odotuksia parempia. Ukrainassa onnistuttiin sopimaan
tulitauosta ja Kreikan velkakriisi saatiin toistaiseksi hallintaan.
Myös positiivisissa merkeissä sujunut neljännen kvartaalin
tuloskausi on tuonut osakekursseille lisätukea. Euroopassa
osakekurssit nousivat helmikuussa vajaat 7 prosenttia.

eQ Eurooppa Osinko -rahasto tuotti helmikuussa 5.8 prosenttia,
0.7 prosenttiyksikköä vertailuindeksiään enemmän. Suurinta
nousuvauhtia ylläpitivät rahaston salkun teollisuusyhtiöt Nokian
Renkaat 20.8 prosentin nousulla sekä tammikuussa salkkuun
ostettu brittiyhtiö Interserve, jonka kurssi vahvistui 17.4 prosenttia.

Myimme helmikuussa Konecranesin osakkeet pois rahaston
salkusta, sillä vahvan kurssinousun myötä yhtiön osinkotuotto oli
pudonnut alle 4 prosentin tavoitetason. Tilalle ostimme Kemiraa.
Kemiran osinkotuotto oli ostohetkellä 5.12 prosenttia. Luovuimme
myös kiinteistöyhtiö Unibail-Rodamcon osakkeista osinkotuoton
pudottua alle 4 prosenttiin, tilalle ostimme toista kiinteistöyhtiötä
ranskalaista Nexityä.




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 13,7 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 13,8 %
Tracking error 5,3 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk 5,8 % 5,1 %
3 kk 14,9 % 15,3 %
vuoden alusta 14,6 % 13,8 %
12 kk 25,6 % 24,3 %
3 v p.a. 16,7 % 15,5 %
perustamisesta lähtien 45,0 % 7,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus 46,2 %
Teollisuus 9,8 %
Yhdyskuntapalvelut 9,5 %
Terveydenhuolto 6,6 %
Tietoliikennepalvelut 6,3 %

Materiaalit 5,7 %
Kestokulutustuotteet 5,0 %
Informaatioteknologia 4,3 %
Päivittäistuotteet 3,6 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Nordea Bank AB- FDR 6,4 %
Sampo-A SHS 5,0 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A 5,0 %
AXA SA 4,8 %
National Grid PLC 4,7 %
Carillion PLC 4,6 %
Tieto OYJ 4,4 %
Freenet AG 4,4 %
Scor SE 4,1 %
Orion OYJ-CLASS B 3,9 %

MAAJAKAUMA

Suomi 29,9 % 

Britannia 25,3 % 

Ranska 20 % 

Ruotsi 7,8 % 

Saksa 6 % 

Alankomaat 3,2 % 

Sveitsi 3,1 % 

Itävalta 2,8 % 

Norja 2 % 


