eQ Kehittyvät Markkinat Osinko
Marraskuu 2013

Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Marraskuussa MSCI kehittyvtä markkinat indeksi laski hieman.
Kehitys eri markkinoilla oli varsin epäyhtenäistä. Rahaston
kohdemarkkinoista Kiina kehittyi positiivisesti, nousten 3
prosenttia. Muita positiivisiä markkinoita olivat Nigeria ja Malesia
ja Puola. Venäjä, Thaimaa ja Indonesia laskivat kaikki yli 5
prosenttia. Valuuttamarkkinat jatkoivat yhä levottomina. Mm.
Brasilian real ja Indonesian rupia laskivat 4 prosenttia.
Kiinassa järjestettiin marraskuussa kommunistisen puolueen
keskuskomitena kokous, joka keskittyi talousasioihin. Kokouksen
julkilaisumassa
korostettiin
yksityisen
sektorin
osuuden
kasvattamista resurssien jaossa. Markkinat reagoivat kokouksen
julkilausumaan positiivisesti. Kiinan taloudesta saadaan
muutenkin myönteisiä uutisia. Sekä virallinen, että HSBC:n
laskemat ostopäällikköindeksit ovat yli 50, mikä ennakoi talouden
vahvistuimista. Kiina on rahaston suurin sijoitus.
Salkusta myytiin marraskuussa chileläinen Corpbanca. Yhtiön
osinkotaso ei enään täyttänyt tavoitetasoamme. Osake myytiin
lähellä alkuperäistä hankintahintaa. Uutena osakkeena ostimme
salkkuun brasilialaisen pankin Banco do Brasilin. Yhtiön 2014 PEluku on 6,5 ja odotettu osinkotuotto 8,2 prosenttia. Koko salkun
odotettu osinkotuotto on nyt 6,2 prosenttia ja viimeisen 12
kuukauden toteutunut osinkotuotto 5,9 prosenttia nykykurseille.
Rahaston PE- luku on ensivuoden ennusteilla 9,0.
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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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KYMMENEN SUURINTA
Yritys

Kiina 34,3 %

Etelä-Afrikka 6,6 %

Hongkong 14,7 %

Brasilia 5,2 %

Venäjä 11,8 %

Nigeria 4,9 %

Thaimaa 7,4 %

Indonesia 4,6 %

Turkki 6,8 %

Muut 3,6 %
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