
Salkunhoitajan kommentti

Marraskuun merkittävin tapahtuma osakemarkkinoilla oli
Yhdysvaltojen presidentivaalit, joiden lopputulosta sulateltiin
vauhdikkaissa tunnelmissa. Markkina veti voimakkaat
johtopäätökset ilmastoskeptisen Trumpin energia- ja
ilmastopolitiikan suunnasta, jonka myötä rahaston uusiutuvaan
energiaan painottuvat yhtiöiden volatiliteetti kasvoi merkittävästi.
Vaikka painomme suoraan näissä osakkeissa on suhteellisen pieni,
kuukauden selkeät laskijat löytyvät tästä sektorista. Vestas antoi
hyvän tuloksen, mutta näkymät vuodelle 2017 oli pettymys, mikä
sysäsi osakkeen pitkästä aikaa laskuun (-15%). First Solarin
vaikeudet jatkuivat, tulos heikkeni, strategia meni uusiksi ja näkymät
laskivat rajusti vuodelle 2017 (kurssilaskua -25% marraskuussa).

Kaksijakoisen kuukauden ilopilleri oli jälleen NVIDIA, joka teki
ennätystuloksen, näkymät vahvistuivat ja kurssi ampaisi ylös uusiin
huippuihin (+35%). Advanced Energy Industries, Acuity Brands,
Ameresco ja Hexcel olivat kaikki myös tukevassa nousussa, 20
prosentin kummallakin puolella. Osakemarkkinoilla sykliset toimialat
ja pankit vetivät voimakkaassa nousussa, kun taas teknologia jäi
hieman jälkeen. Rahaston tuotto oli marraskuussa +1,27%, kun
vertailuindeksi nousi 4,82%.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 13,9
Rahasto-osuuden arvo 184,36 (30.11.2016, 1 K)
Salkunhoitaja Esa Saloranta
Vertailuindeksi MSCI World Net
Aloituspäivä 5.6.2002
ISIN-koodi FI0008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi ICEGUTB FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,5% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

eQ CO2 –rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka hyötyvät
energiasysteemin muutoksesta kohti matalampaa hiilijalanjälkeä. Rahaston
nimi oli eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 12.2.2016 saakka.

Jos haluat sijoitustoiminnassasi hyötyä globaaleista ilmastotrendeistä ja
teknologian kehittymisestä, tässä on hyvä rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa
osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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Rahasto Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 16,6 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 15,5 %

Tracking error 6,2 %

Informaatioteknologia 49,9 %
Teollisuus 23,5 %
Yhdyskuntapalvelut 14,8 %

Kestokulutustuotteet 7,4 %
Materiaalit 3,6 %
Rahoitus 0,8 %

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk 1,3 % 4,8 %
3 kk 1,6 % 5,0 %
vuoden alusta 5,4 % 7,5 %
12 kk 3,0 % 2,7 %
3 v p.a. 6,0 % 8,1 %
perustamisesta lähtien 84,4 % 73,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Alphabet Inc-CL A 6,3 %
Acuity Brands Inc 5,1 %
General Electric 4,8 %
Check Point Software Technologies Ltd 4,4 %
Cie de St-Gobain 4,1 %
Microsoft 4,1 %
NXP Semiconductor NV 4,0 %
QUALCOMM Inc 3,6 %
Albemarle Corp 3,6 %
Schaeffler Ag 3,5 %

Yhdysvallat 57,7 %
Saksa 7,0 %
Ranska 6,8 %
Alankomaat 4,1 %
Itävalta 3,5 %

Kiina 2,9 %
Britannia 2,7 %
Portugali 2,1 %
Kanada 2,0 %
Espanja 1,7 %

MAAJAKAUMA
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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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