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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Vuosi jatkui heikkona kehittyvillä markkinoilla ja rahaston arvo
laski 1,6 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden rahastovirrat ovat
jatkuneet jo 18 viikkoa negatiivisina ja rahastopääomista on
lunastettu tänä aikana noin 5 prosenttia. Viimeaikoina kehittyvien
markkinoiden uutisia ovat varjostaneet useat meneillä olevat
kriisit. Thaimaan mielenosoitukset, Turkin korruptiovyyhti,
alijäämätalouksien valuuttapako ja viimeisimpänä Ukrainan kriisi,
joka on eskaloitunut suurvaltapoliittiseksi kriisiksi. Pääomapako
heijastuu kaikille markkinoille, erottelematta maita. Kun rahastosta
lähtee rahaa, on salkunhoitajan myytävä. Tällöin myös terveet
taloudet ja terveiden yrityksien kurssit ovat tulleet voimakkaasti
alas.
Kurssien lasku on tuonut monia ostomahdollisuuksia. Kehittyvien
markkinoiden hyvä kasvuprofiili ei ole kadonnut, mutta hinnoittelu
on laskenut. Ostamalla vakavaraisia kasvavia yhtiöitä, jotka
maksavat hyvää osinkoa nukkuu yönsä hyvin. Kuukauden aikana
löysimme salkkuumme yhden uuden yhtiön, Brasilialaisen
vaateyhtiö Cia Hering, jonka osinkotuotto on 5,1, kasvuprofiili on
hyvä ja yhtiö on velaton.
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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.

Rahasto vietti helmikuussa 3 vuotisjuhlaansa menestyksekkäästi.
Morningstarin 3 vuoden tuotolla rahasto oli luokkansa paras.
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Yritys

Kiina 29,5 %

Etelä-Afrikka 6 %

Hongkong 13,6 %
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