
Salkunhoitajan kommentti

Teknologiayhtiöiden vahva tuloskehitys siivitti CO2-rahaston
nousua toukokuussa. Rahasto tuotti +8,39% kun vertailuindeksi
maailman osakkeet nousi +4,15%. Vuoden alusta rahasto on
kivunnut 11,31% ja tuottoero vertailuindeksiin nähden on varsin
mukavat +8%. 

Tokokuun parhaat tuotot saatiin Alibabasta, joka nousi 15,8%,
lisäksi Microchip Technologies kipusi 19,7% - kumpikin yhtiö kuuluu
suurimpiin sijoituksiimme. Nvidia teki taas vahvan tuloksen ja osake
kipusi yli 15% sekin. Silicon Labs ja vuoden uusimpia
tulokkaitamme Zebra Technologies, joka on glbobaali
markkinajohtaja viivakoodisovellutusten hyödyntämisessä
teollisuudessa ja logistiikassa, tekivät myös kovaa tulosta ja
kumpikin osake oli 17% nousussa.

Kuukausi oli erinomainen, ja siinä heijastui vahva kasvu keskeisissä
painopisteissämme, jotka ovat datan käyttö liikenteessä ja
teollisuudessa, tekoälysovellutuksia tukevat prosessorikiihdytin ja
ohjelmistoyhtiöt, sekä verkkokaupan edelläkävijät.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 29,6
Rahasto-osuuden arvo 240,55 (31.05.2018, 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
sijoitusstrategia on muutettu 30.6.2015 ja nimi 12.2.2016 (vanha nimi eQ
Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia).

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 14,0 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 10,6 %

Tracking error 6,7 %

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk 8,4 % 4,2 %
3 kk 7,2 % 4,0 %
vuoden alusta 11,3 % 3,6 %
12 kk 13,0 % 7,5 %
3 v p.a. 9,0 % 4,6 %
perustamisesta lähtien 140,6 % 98,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia 76,7 %
Teollisuus 13,3 %
Kestokulutustuotteet 7,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Amazon.Com Inc 6,2 %
Alibaba Group Holding Ltd. 5,2 %
On Semiconductor Corp 5,2 %
Salesforce.com Inc 4,6 %
Cisco Systems Inc 4,1 %
Microchip Technology Inc 4,0 %
Xilinx Inc 4,0 %
Oracle Corp 4,0 %
SAP SE 3,8 %
NVIDIA Corp 3,7 %

Yhdysvallat 63,9 %
Ranska 7,6 %
Kiina 7,5 %
Saksa 6,1 %
Sveitsi 4,9 %

Suomi 4,8 %
Tanska 2,7 %
Japani 2,4 %

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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