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Salkunhoitajan kommentti

Frontier markkinat palautuivat lokakuussa globaalien
osakemarkkinoiden tavoin. Länsimarkkinoiden korjausliikkeen
voimakkuus ei heijastunut reunamarkkinoille aivan yhtä
voimakkaana. Pienten kehittyvien markkinoiden osalta alhaisempi
volatiliteetti on ollut nähtävissä läpi syksyn. Suurten instituutioiden
operoidessa likvideillä länsiosakkeilla, jäävät reuna-alueet
epävakaissa olosuhteissa taktisen luonteensa ansiosta
allokaatioiden ulkopuolelle. Markkinasentimentin mahdollinen
rauhoittuminen kohti vuoden vaihdetta indikoikin Frontier
markkinoille lupaavaa tuottopotentiaalia.
Alueellisten tuottolukujen osalta lokakuu oli jälleen kaksijakoinen.
Raaka-aineille herkkien markkinoiden tuotot jäivät edelleen
tahmeiksi, MSCI Nigeria päätyi kuukauden päätteeksi noin 4
prosentin laskuun (USD). Reunamarkkinoiden toinen äärilaita
löytyi lokakuussa hieman yllättävältä mantereelta. Argentiinassa
markkinoiden kannalta positiiviset vaaligallupit nostivat lokakuussa
MSCI Argentiina indeksiä roimat 46 prosenttia (USD). Poliittisesta
uutisoinnista johtunut markkinaliike ei toistaiseksi anna syytä
nostaa maan painoa rahastossa. Sääntelyn purkaminen yksistään
ei vielä hillitse maan 25 % vuotuista inflaatiota taikka takaa
Argentiinan pääsyä takaisin kansainvälisille rahoitusmarkkinoille.  
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Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa pääasiassa pienemmillä ja
vähemmän likvideillä kehittyvillä sijoitusmarkkinoilla eli Frontier-markkinoilla
toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen arvopapereihin tai yhteen tai
useampaan näille markkinoille sijoittavaan muuhun sijoitusrahastoon tai
yhteissijoitusyritykseen. Rahasto pyrkii aktiivisella salkunhoidolla ja
maantieteellisellä allokaatiollla sijoitusten arvonnousuun pitkällä aikavälillä
maailman nopeimmin kasvavilla markkinoilla.
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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 12,7 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 15,0 %
Tracking error 7,6 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk 3,7 % 4,8 %
3 kk -7,1 % -4,5 %
vuoden alusta -2,9 % -1,7 %
12 kk -6,8 % -6,7 %
3 v p.a. 7,9 % 13,7 %
perustamisesta lähtien 42,9 % 56,3 %

MAAJAKAUMA

Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 33,5 % 

Afrikka 28,5 % 

Aasia 27,9 % 

Itä-Eurooppa 5,1 % 

Latinalainen amerikka 5 % 


