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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 28,9
Rahasto-osuuden arvo 140,85 (30.9.2015)
Salkunhoitaja Dick Lund
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

Syyskuussa markkinoiden heilunta jatkui voimakkaana.
Valuuttaliikkeissä ja raaka-ainehinnoissa nähtiin myös voimakasta
heiluntaa. Euroopassa Volkswagenin päästöhuijaus lisäsi
epävarmuutta ja myös muita autonvalmistajia epäiltiin päästöjen
manipuloinnista. Epätietoisuus skandaalin vaikutuksista
saksalaiseen autoteollisuuteen voi tässä vaiheessa vaan arvailla.
Autoteollisuuden merkitys Euroopalle ja Saksalle on varsin mittava
ja sen osuus Saksan teollisuustuotannosta on 17 %.
Autoteollisuuden osuus DAX -indeksin tulossummasta on noin
kolmannes.  
eQ Eurooppa Osinko rahaston arvo laski elokuussa 3 prosenttia.
Vertailuindeksi laski hieman vähemmän (-2,0 %). Euroopan
osakemarkkinat kehittyivät kuitenkin paljon heikommin, päätyen
4,3 prosentin laskuun. Osinkoteema toimi yleismarkkinoita
paremmin epävarmassa markkinatilanteessa. Japanilainen MS&D
Insurance Group teki ostotarjouksen Amlinin osakkeista 36 %:n
preemiolla syyskuun alussa. Myimme omistamamme osakkeet
pois hinnan noustua lähelle ostotarjousta. Syyskuun alussa
ostimme rahastoon Nokian Renkaiden, Koneen ja SEB:in
osakkeita. Nokian Renkaiden kurssikehitys oli sen verran hyvä
kuukauden aikana, että myimme pois osan omistamistamme
osakkeista loppukuukaudesta. Tilalle ostimme Stora Enson
osaketta. Osake on kärsinyt hyvin voimakkaasti viime aikoina, kun
suhdanneherkkiä osakkeita on myyty. Rahaston osinkotuotto on
tällä hetkellä noin 5,5 %. 




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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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 18,6 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 19,4 %
Tracking error 5,8 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk -3,0 % -2,0 %
3 kk -4,3 % -6,3 %
vuoden alusta 11,3 % 1,8 %
12 kk 15,2 % 4,3 %
3 v p.a. 14,3 % 9,6 %
perustamisesta lähtien 40,9 % -3,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus 40,6 %
Teollisuus 14,2 %
Yhdyskuntapalvelut 10,1 %
Päivittäistuotteet 8,4 %
Materiaalit 6,3 %

Tietoliikennepalvelut 5,8 %
Kestokulutustuotteet 5,7 %
Energia 3,0 %
Terveydenhuolto 2,2 %
Informaatioteknologia 1,7 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Nordea Bank AB- FDR 6,6 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A 5,7 %
National Grid PLC 5,3 %
Kesko OYJ-B SHS 4,8 %
Nexity SA 4,1 %
Persimmon PLC 4,0 %
Freenet AG 3,9 %
Carillion PLC 3,9 %
AXA SA 3,8 %
Engie 3,8 %

MAAJAKAUMA

Suomi 29,4 % 

Britannia 19,9 % 

Ranska 16 % 

Ruotsi 11,2 % 

Alankomaat 7,9 % 

Norja 7,2 % 

Saksa 4,6 % 

Sveitsi 2,1 % 

Itävalta 1,7 % 


