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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Elokuu oli kehittyvillä markkinoilla varsin heikko. Rahaston arvo
laski 3,2 prosenttia. Sijoitusvirrat suuntautuvat yhä varsin
voimakkaasti pois kehittyviltä markkinoilta ja tämä rasittaa
erityisesti maita joidenka vaihtotase on negatiivinen. Useat
valuutat hekkenivät euroa vastaan. Erityisesti paineessa olivat
Intian ja Indonesian Rupiat jotka molemmat heikkenivät noin 8
prosenttia kuukauden aikana. Maat joissa vaihtotase on
tasapainossa tai ylijäämäinen valuuttaliikkeet ovat olleet selvästi
pienempiä ja dollariin sidotut valuutat ovat jopa hieman
vahvistuneet elokuussa. Kehittyvien maiden taloudesta saadaan
varsin epäyhtenäistä kuvaa. Talouskasvuennusteita on laskettu
Venäjällä, Brasiliassa, Intiassa, Indonesiassa, Malesiassa ja
Thaimaassa. Toisaalta Kiinan taloudesta on heinäkuun jälkeen
kuultu pääsääntöisesti hyviä uutisia. Kiinan ostopäälliköiden
indeksit kääntyi selvästi plussalle ennakoiden talouden
piristymistä. HSBC:n indeksi oli lukemassa 50,1 (edelliskuussa
47,7) ja virallinen indeksi oli 51,0 (50,3). Erityisesti nousi uusien
tilauksien lukema, joka oli 52,4. Myös vientitilauksien lukema oli yli
positiivinen ollen 50,2. Kiina on rahaston suurin sijoitus noin 40
prosentin painolla. Rahaston salkku oli varsin stabiili elokuussa.
Rahastosta ei myyty osakkeita, eikä uusia sijoituksia tehty.
Osinkotuotto on nyt yli 7 prosenttia ja PE- luku on alle 10. Mennyt
tuloskausi on ollut salkussamme varsin hyvä ja tulosennusteita on
nostettu selvästi kesän aikana.
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Rahaston sijoitusstrategiana on yhdistää sijoittaminen liiketoiminnaltaan
kannattaviin hyvän osinkotuoton yhtiöihin, jotka toimivat voimakkaan
talouskasvun markkinaympäristössä kehittyvillä markkinoilla. Rahasto pyrkii
painottamaan osakevalinnassa kehittyvien markkinoiden kulloinkin parhaiten
menestyviä sektoreita. Salkkuun on tarkoitus poimia laadullisesti
keskimääräistä
parempia
yhtiöitä.
Yhtiövalinnassa
hyödynnetään
kvantitatiivista seulontamallia, jonka perusteella lähempään tarkasteluun
valitaan noin 400 valikoiduilta tunnusluvuiltaan mielenkiintoisinta yhtiötä.
Rahastoon valitaan tarkemman analyysin perusteella 30-40 näkemyksemme
mukaan parasta sijoituskohdetta.
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Rahasto
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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi
Tracking error

MAAJAKAUMA

13,8 %
14,0 %
9,5 %

Kestokulutustuotteet
Rahoitus
Teollisuus
Informaatioteknologia
Energia

37,4 %
29,4 %
11,5 %
8,0 %
5,7 %

Tietoliikennepalvelut
Yhdyskuntapalvelut
Päivittäistuotteet

3,8 %
3,4 %
0,8 %

KYMMENEN SUURINTA
Yritys

Kiina 35,8 %

Nigeria 6 %

Venäjä 12,5 %

Thaimaa 5,8 %

Hongkong 11,7 %

Indonesia 4,3 %

Turkki 7,6 %

Brasilia 3,4 %

Etelä-Afrikka 7,3 %

Muut 5,7 %
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Tämä katsaus ei ole kehotus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai
ovat voineet muuttua. eQ 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
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