
Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuu tarjosi hyvät tuotot sijoittajille. Talousluvut ovat edelleen
erittäin hyvät ja tukevat yritysten positiivista tuloskehitystä.
Poliittisella rintamalla tuli Euroopasta hyviä uutisia, kun Hollannin
parlamentinvaaleissa populisteista saatiin torjuntavoitto.
Kotimarkkinallakin näkyy harvinaisen positiivisia signaaleja.
Pienenä erimerkkinä salkkuyhtiömme Talenomin julkaisema
pienyhtiöbarometri, joka kertoi PK-yhtiöiden kasvattaneen marras-
tammikuussa liikevaihtoaan yli 7 prosenttia edellisvuodesta.

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahasto tuotti maaliskuussa
2,8 prosenttia. Alkuvuoden vahvuus rahaston kehityksessä
heijastaa osaltaan salkkuyhtiöiden liiketoiminnan vahvaa
etenemistä. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan huhtikuussa
käynnistyvää 2017 ensimmäisen neljänneksen tuloskautta.

Merkittävimpinä muutoksina rahastossa ostimme edelleen lisää niin
norjalaisen halpakauppaketju Europrisin kuin ruotsalaisen
Betssoninkin osakkeita. Maaliskuu toi rahastoomme myös uuden
yhtiön, kun ostimme Suomen johtavan korjausurakoitsijan Constin
osakkeita rahastoon. Constin osalta näemme yhtiön kykenevän
vahvistuvaan orgaaniseen ja myös yritysostoin tehtävään
kannattavaan kasvuun pitkälle tulevaisuuteen. Vahvan
uudisrakentamisen osittain hidastama korjausrakentaminen tullee
tulevina vuosina jatkamaan kasvuaan ja tästä kakusta uskomme
Constin kykenevän ottamaan oman kasvavan osansa.
Vastavuoroisesti myimme rahastosta loput norjalaisen Tomran
osakkeet sekä kevensimme omistustamme merkittävästi
kallistuneessa Vaisalassa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 53,8
Rahasto-osuuden arvo 239,8 (31.03.2017, 2 K)
Salkunhoitaja Dick Lund
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 30.9.1999
ISIN-koodi FI0008812359 (1 K), FI0008804687 (2

K)
Bloomberg-koodi WIPSMAA FH (2 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70% (1-sarjat), 0,90% (2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka
sijoittaa pääasiassa Pohjoismaisten hyvän kasvupotentiaalin omaavien,
pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Sijoituskohteiden valinnassa
painotetaan erityisesti sijoituskohteen vahvaa markkina-asemaa omalla
alallaan tai markkina-alueellaan.

Jos sinua kiinnostavat Pohjoismaiden pienet ja kasvavat pörssiyhtiöt, on tässä
erinomainen rahasto käyttöösi. Kuten osakerahastoissa yleensäkin, tulisi
sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

0

+500

+1000

% 30.09.1999 – 31.03.2017

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 12,9 %

Teollisuus 33,8 %
Kestokulutustuotteet 28,1 %
Informaatioteknologia 13,4 %
Terveydenhuolto 11,6 %

Päivittäistuotteet 6,8 %
Rahoitus 3,3 %
Materiaalit 2,9 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 2,8 %
3 kk 6,8 %
vuoden alusta 6,8 %
12 kk 18,5 %
3 v p.a. 16,7 %
perustamisesta lähtien 1 099,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Nobia AB 5,9 %
Byggmax Group Ab 5,8 %
Inwido AB 5,4 %
Cramo OYJ 5,3 %
Betsson AB 5,1 %
Revenio Group OYJ 4,6 %
Siili Solutions Oyj 3,8 %
Bravida Holding Ab 3,7 %
Ponsse Oy 3,6 %
Europris Asa 3,4 %

MAAJAKAUMA

Maa Osuus

Ruotsi 43,1 %
Suomi 39,5 %
Tanska 11,4 %
Norja 5,9 %
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eQ Rahastoyhtiö Oy - Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8700, fax (09) 6817 8766, y-tunnus 0736052-7, www.eQ.fi

Tämä katsaus ei ole kehotus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai ovat voineet muuttua.
eQ Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja
asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua
rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi
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