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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Toukokuu oli edellisiä kuukausia rauhallisempi kehittyvillä
markkinoilla. Rahaston arvo nousi 0,7 prosenttia.
Vahvin
markkina oli jälleen kerran mannerkiina, joka nousi lähes 4
prosenttia. Kiinan markkinoiden vahvaa menoa auttoi koronlasku
joka oli kolmas sitten viime marraskuun, jolloin rahapolitiikan
keventäminen aloitettiin. Koronlaskun lisäksi Kiina ilmoitti että
heinäkuun alusta alkaen kiinalaiset saavat ostaa Hongkongilaisia
rahastoja ja päinvastoin. Kiintiöksi asetettiin 300 miljardia juania
suuntaansa. Kiintiö on hieman isompi, kuin mitä osakkeita voi
nykyisien sääntöjen puitteissa ostaa. Odotamme, että seuraavaksi
Shenzenin osakemarkkinat avataan ulkomaisille sijoittajille ja että
nykyisiä kiintiöitä tullaan höllentämään
tai ne tullaan jopa
poistamaan.
Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 5,8 prosenttia (MSCI
Emerging Markets 2,7 %) ja kuluvan vuoden PE- luku on 9,3
(MSCI emerging markets 12,5). Rahaston salkkuun ostettiin
kuukauden aikana yksi uusi osake, kiinalainen rakennusyhtiö
Yuzhou Properties, jonka osinkotuotto on 7,4 prosenttia ja PE-luku
on alle 5.
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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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Kiina 42,7 %
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Brasilia 11,3 %

Turkki 3,7 %

Thaimaa 8,6 %
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