
Salkunhoitajan kommentti

CO2-rahasto laski kesäkuussa -2,5%. Jäimme pitkästä aikaa
vertailuindeksille tuotossa (-1,0%), kun teknologiaosakkeet
kääntyivät korjausliikkeeseen, jota olimme myös odottaneet.
Teimme kuukauden alussa painojen siirtoa jossa vähensimme
teknologiapainoa ja kotiutimme selvästi voittoja.

Kuukauden tuottoa auttoivat Acuity Brands, joka antoi hyvän
tuloskatsauksen ja Jinko Solar, joka taas oli vahvassa vedossa
uusiutuvan energian laitevalmistajapuolella. Sähköverkkoyhtiömme
Kanadassa, Fortis, oli niin ikään nousussa. Teollisuusnimiin liitimme
uutena vanhan tutun Ingersoll Randin, joka piti alavierisessä
markkinassa hyvin.

Teimme myös ensimmäiset sijoitukset kulutuspuolelle jossa
olemme pitkään hakeneet vastuullisia johtajia. Nike ja Hanesbrands
ovat valintamme siellä, kummallakin yhtiöllä on erinomainen
ympäristöstrategia joka tukee brändejä. Lisäksi osakkeet olivat
edullisilla hankintatasoilla pitkän aikavälin näkymiin nähden. Niken
kohdalla ajoitus osui nappiin, yhtiö antoi hyvän tuloskatsauksen
kuun lopulla ja osake ampaisi mukavaan yli 7%:n
kuukausinousuun.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 17,2
Rahasto-osuuden arvo 207,43 (30.06.2017, 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 11,7 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 9,6 %

Tracking error 5,8 %

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk -2,5 % -1,0 %
3 kk -2,9 % -2,0 %
vuoden alusta 9,7 % 2,8 %
12 kk 22,1 % 15,7 %
3 v p.a. 4,2 % 4,5 %
perustamisesta lähtien 107,4 % 83,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia 40,2 %
Teollisuus 26,9 %
Kestokulutustuotteet 15,9 %
Yhdyskuntapalvelut 11,7 %
Materiaalit 5,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Ingersoll-Rand Plc 4,7 %
Panasonic Corp 4,2 %
Cie de St-Gobain 3,5 %
Siemens AG-REG 3,5 %
Fortis Inc/Canada CAD 3,4 %
Albemarle Corp 3,2 %
General Electric 3,2 %
International Business Machines Corp 3,1 %
Schneider Electric SA 3,1 %
Amazon.Com Inc 3,0 %

Yhdysvallat 56,0 %
Saksa 13,1 %
Ranska 7,6 %
Sveitsi 4,4 %
Japani 4,2 %

Kanada 3,4 %
Kiina 2,1 %
Suomi 2,1 %
Espanja 1,5 %
Britannia 1,5 %

MAAJAKAUMA

 

eQ CO2
Kesäkuu 2017

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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