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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Kehittyvät markkinat piristyivät selvästi toukokuussa ja rahaston
arvo nousi 4,6 prosenttia. Viime vuoden aliperformanssin jälkeen
kehittyvät markkinat ovat päässeet uudestaan sijoittajien
fokukseen. Ennätyksellisen 22 viikon negatiivisen rahastovirran
jälkeen viimeiset 9 viikkoa ovat olleet pääosin positiivisia ja
kehittyvät markkinat ovat olleet selvässä nousussa. Myös
valuuttojen liikkeet ovat rauhoittuneet ja useat kehittyvien
markkinoiden valuutat ovat vahvistuneet vuoden alusta.
Salkussa ei tehty kuukauden aikana suuria muutoksia, Kiina ja
Hongkong ovat rahaston suurin sijoitus. Kiinalaisten osakkeiden
maltillinen arvostustaso on näkynyt yrityskauppa-aktiviteetin
nousuna. Kuukauden aikana salkkuyhtiö Regent Mannerista
tehtiin ostotarjous noin 30 prosentin preemiolla. Lisäksi
maaliskuussa ostamassamme kiinteistökehittäjä Greentown
Chinassa tehtiin 24 prosentin vähemmistö-osuuskauppa 56
prosentin preemiolla nykytasoon nähden. Viimeaikoina Kiinan
taloudesta on ollut nähtävissä hienoisia piristymisen merkkejä.
Ostopäälliköiden indeksit ovat kääntyneet nousuun ja
rahapolitiikkaa on alettu keventämään. Kehittyvien markkinoiden
piristymisestä kertonee myös se, että Thaimaan vallankaappaus
ei laskenut merkittävästi kursseja, vaan Thaimaan markkinat jopa
nousivat hienoisesti kuukauden aikana.
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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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Yritys

Kiina 29,8 %

Nigeria 6,3 %

Brasilia 15,3 %
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Hongkong 14,7 %
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