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PERUSTIEDOT

Vuoden alku oli varsin heikko kehittyvillä markkinoilla ja rahaston
arvo laski kolme prosenttia. Syy heikkoon kehitykseen oli
rahastovirrat jotka olivat selvästi negatiivisia. Kuukauden
viimeisellä viikolla globaaleista kehittyvien markkinoiden
rahastoista lunastettiin 4,6 miljardia dollaria, mikä on suurin ikinä
raportoitu luku. Kiina oli ainoa merkittävä markkina, joka onnistui
kääntämään pääomavirran positiiviseksi.
Kävimme kuukauden Kiinassa tapaamassa yrityksiä ja
yhteistyökumppaneitamme. Saimme vahvistusta käsityksellemme,
että Kiinan talous jatkaa varsin vahvaa kasvua myös kuluvan
vuonna. Tärkeiksi kasvutekijöiksi näemme talousreformit, mistä
yksi
tärkeimpiä
on
Shanghain
vapaakauppa
alue,
finanssimarkkinoiden asteittainen vapauttaminen, regulaation
vähentäminen sektoreilla jotka kärsivät alikapasiteetista,
ylikapasiteetin poistuminen useilla sektoreilla, valtion investoinnit
mm. rautateihin, ympäristönsuojeluun ja globaalin talouden
piristyminen, mikä vahvistaa vientiä. Kiina on rahaton suurin
sijoitus.
Kuukauden aikana teimme rahastoon yhden uuden sijoituksen.
Ostimme malesialaista rakennusyhtiötä, jonka PE-luku on alle
seitsemän ja osinkotuotto yli seitsemän. Yhtiö on velaton. Koko
salkun odotettu osinkotuotto on 6,5 prosenttia ja PE-luku 8,6.
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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 33,1 %

Etelä-Afrikka 6 %

Hongkong 16,5 %

Indonesia 5,1 %

Venäjä 11,7 %

Turkki 5,1 %

Thaimaa 7,2 %

Nigeria 4,8 %

Brasilia 6,6 %

Muut 4 %
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