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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 23,9
Rahasto-osuuden arvo 147,63 (31.3.2015)
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

Maaliskuu sujui osakemarkkinoilla edelleen nousutunnelmissa,
joskin kuun loppupuolella volatiliteetti markkinoilla lisääntyi. USA:n
talousluvut ovat viime aikoina jääneet odotuksista, ja dollarin
vahvistumisen pelätään vaikuttavan negatiivisesti talouskasvuun
sekä yritysten tuloksiin. Euroopan talousluvut puolestaan ovat
jatkaneet nousu-uralla. Euroopassa osakekurssit nousivat
maaliskuun aikana 1.7 prosenttia ja USA:ssa euromääräisesti 2.7
prosenttia, paikallisessa valuutassa kehitys jäi miinuksen puolelle.

eQ Eurooppa Osinko -rahasto tuotti maaliskuussa 1.8 prosenttia,
reilut kaksi prosenttiyksikköä vertailuindeksiään enemmän.
Voimakkainta kurssinousua rahaston salkussa piti Anttiloiden
myynnistä kertonut kauppakonserni Kesko. Yhtiön osakekurssi
nousi kuun aikana 12.5 prosenttia.

Emme tehneet maaliskuun aikana suuria muutoksia rahaston
salkkuun. Kevensimme hieman UPM Kymmenen painoa
voimakkaan kurssinousun jälkeen. Vastaavasti lisäsimme
sijoituksia muun muassa Kemirassa ja Telenorissa. Uutena
yhtiönä otimme salkkuun ranskalaisen energiayhtiön GDF Suezin.




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

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk 1,8 % 1,4 %
3 kk 9,7 % 6,0 %
vuoden alusta 18,8 % 14,8 %
12 kk 27,0 % 21,4 %
3 v p.a. 18,8 % 16,8 %
perustamisesta lähtien 50,3 % 8,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus 43,1 %
Yhdyskuntapalvelut 12,0 %
Tietoliikennepalvelut 9,6 %
Teollisuus 8,1 %
Materiaalit 6,8 %

Terveydenhuolto 6,3 %
Kestokulutustuotteet 4,2 %
Päivittäistuotteet 3,5 %
Informaatioteknologia 3,4 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Freenet AG 6,1 %
Nordea Bank AB- FDR 5,0 %
Sampo-A SHS 4,3 %
AXA SA 4,1 %
Nexity SA 4,0 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A 4,0 %
Mercialys SA 3,8 %
National Grid PLC 3,8 %
GDF Suez 3,7 %
Scor SE 3,6 %

MAAJAKAUMA

Suomi 27,5 % 

Ranska 24,1 % 

Britannia 21,9 % 

Saksa 7,9 % 

Ruotsi 6,5 % 

Alankomaat 3,4 % 

Norja 3,3 % 

Sveitsi 3 % 

Itävalta 2,5 % 


