eQ Kehittyvät Markkinat Osinko
Huhtikuu 2014

Salkunhoitajan kommentti
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Kehittyvien markkinoiden kehitys jatkui heikkona huhtikuussa.
Rahaston arvo laski 1,9 prosenttia. Samaan aikaan kun markkinat
ovat valuneet, on yhtiöiden tuloskehitys ollut positiivinen. Salkun
odotettu osinkotuotto on nyt noussut 7,2 prosenttiin ja vuoden
2014 ennusteilla PE-luku on 7,2. Keskimääräinen osinkotuotto
nousee 7,4 prosenttiin, kun myymme Giant Interactiven. Yhtiöstä
on tehty korotettu ostotarjous.
Salkkuun tehtiin kuukauden aikana poikkeuksellisen paljon
muutoksia. Myimme salkusta kolme riviä ja ostimme kolme uutta.
Myydyt sijoitukset olivat varsin marginaalisia sijoituksia, jotka
päätimme siivota salkusta. Isoin myydyistä oli kiinalainen
urheiluvaatevalmistaja 361 Degrees (paino 1%), jonka
tuloskehitys ei ollut tyydyttävä. Yhtiö myös perui puolivuosittaisen
osinkonsa. Sijoituksesta tehtiin noin 25 prosentin tappio. Seuraava
myyty osake oli malesialainen vakuutusyhtiö LPI Capital (paino
0,2%). Teimme sijoituksesta 20 prosentin voiton. Viimeinen
myydyistä oli Nigerialainen sokerinjalostaja Dangote Sugar (Paino
0,1%), josta teimme tappiota 27%.
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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 29,2 %

Etelä-Afrikka 5,9 %

Brasilia 15,3 %

Nigeria 5,4 %

Hongkong 14 %

Indonesia 5,2 %

Thaimaa 8 %

Turkki 4,3 %

Venäjä 7,7 %

Muut 4,9 %
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