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Salkunhoitajan kommentti
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Lokakuu oli kehittyvillä markkinoilla hyvä. Rahaston arvo nousi 4,7
prosenttia. Salkun odotettu osinkotuotto on nyt 6,2 prosenttia ja
viimeisen 12 kuukauden toteutunut osinkotuotto 5,9 prosenttia
nykykurseille. Odotettu osinkotuotto on hieman laskenut
edellisestä kuukaudesta (6,4 %), mikä johtuu kurssien noususta.
Kehittyvät markkinat ovat jääneet merkittävästi jälkeen
kehittyneiden markkinoiden kehityksestä. MSCI kehittyvät
markkinat indeksi on vuoden alusta 2,6 prosenttia miinuksella, kun
samaan aikaan MSCI maailman indeksi on 18,7 prosenttia
plussalla. Suuri tuottoero johtunee varojen uudelleen allokoinnista
kehittyneille markkinoille parantuneiden kasvulukujen myötä.
Samaan aikaan kehittyneiden markkinoiden kasvu on hieman
hidastunut ja valuutat ovat heikentyneet selvästi kesän aikana.
Kesän jälkeen kehittyvien talouksien valuutat ovat kuitenkin
rauhoittuneet ja jopa kääntyneet hienoiseen nousuun.
Talouskasvu kehittyvillä markkinoilla näyttää jatkuvan pienestä
hidastumisesta huolimatta varsin vahvana. Voimakkaaseen
kasvuun nähden Kiinan markkinat vaikuttavat varsin edullisilta.
PE- luku on alle 9 ja markkinoilta löytyy runsaasti houkuttelevaa
osinkoa maksavia yhtiöitä. Kiinan paino rahastossa on noussut 43
prosenttiin hyvän performanssin johdosta.
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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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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi
Tracking error

MAAJAKAUMA

14,1 %
14,4 %
10,0 %

Kestokulutustuotteet
Rahoitus
Teollisuus
Informaatioteknologia
Energia

38,9 %
30,2 %
10,4 %
7,4 %
5,7 %

Yhdyskuntapalvelut
Tietoliikennepalvelut
Päivittäistuotteet

3,7 %
3,1 %
0,6 %

KYMMENEN SUURINTA
Yritys

Kiina 32,5 %

Etelä-Afrikka 7,1 %

Hongkong 13,8 %

Indonesia 5,3 %

Venäjä 12,7 %

Nigeria 4,9 %

Thaimaa 8,2 %

Brasilia 3,7 %

Turkki 7,2 %

Muut 4,7 %
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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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