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PERUSTIEDOT

Kehittyvät markkinat olivat sivuttaisliikkeessä toukokuussa.
Rahaston arvo laski 2,1 prosenttia. Merkittävin Kiinaa koskenut
uutinen oli uudet manner-Kiinan pörssien kaupankäynnin
keskeytyssäännöt. Kiinassa on ollut suuri ongelma, että yhtiöt ovat
voineet keskeyttää kaupankäynnin osakkeillaan erittäin helposti.
Ongelma kärjistyi viime kesän kurssilaskun aikana, jolloin jopa
puolet osakkeista oli keskeytettynä. Nyt keskeytysaikaa rajoitetaan
ja yhtiö joutuu raportoimaan syyn, kun noteeraus uudestaan
aloitetaan.
Salkusta myytiin pois hongkongilainen Rexlot. Osake oli pitkään
keskeytettynä,
johtuen
väitteistä
joiden
mukaan
yhtiö
olisi vääristellyt kirjanpitoaan. Vaikka värinkäytöksiä ei ole pystytty
todistamaan, tämä on johtanut yhtiön ongelmiin. Keskeytyksen
johdosta yhtiön vaihtovelkakirjalaina erääntyi maksettavaksi. Yhtiö
ei ole kuitenkaan vielä pystynyt kotiuttamaan Kiinasta varoja
maksaakseen sitä ja on joutunut neuvottelemaan lainan
uudestaan. Salkkuun ostettiin uutena osakkeena velaton
puolalainen tietotekniikkayhtiö Asseco Poland, jonka osinkotuotto
on 5,5 prosenttia ja PE- luku 12,5.
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eQ Kehittyvät Markkinat Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto,
joka sijoittaa osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Sijoituskohteena ovat yhtiöt,
jotka maksavat hyvää ja vakaata osinkoa, mutta samalla kasvattavat
liiketoimintaansa.
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.
Jos haluat sijoittaa osinkoteemalla myös kehittyvillä osakemarkkinoilla, on
tässä sijoitustyyliltään ainutlaatuinen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla
yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.
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KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA
Yritys
KWG Property Holding Ltd
NagaCorp Ltd
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT
Sansiri PCL
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-H
Bank of China Ltd-H
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS
Yuzhou Properties Co Ltd
Beijing Capital Land Ltd
Delta Electronics Thailand PCL

Rahoitus
Kestokulutustuotteet
Teollisuus
Informaatioteknologia
Yhdyskuntapalvelut

46,9 %
32,1 %
11,7 %
6,4 %
2,8 %

MAAJAKAUMA
Osuus
5,5 %
5,3 %
5,0 %
4,5 %
4,5 %
4,4 %
4,2 %
4,1 %
4,0 %
3,8 %

Kiina
Brasilia
Thaimaa
Indonesia
Etelä-Afrikka

35,6 %
13,5 %
13,1 %
7,4 %
6,8 %

Hongkong
Turkki
Nigeria
Malesia
Singapore

4,4 %
4,2 %
3,8 %
3,2 %
1,9 %
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