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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 2,8
Rahasto-osuuden arvo 186,95 (30.4.2015)
Salkunhoitaja eQ Varainhoito Oy
Vertailuindeksi MSCI World Utilies & Energy

(50/50) Net Return
Aloituspäivä 5.6.2002
ISIN-koodi FI0008806112 (1 K),

FI0008806104 (1 T)
Bloomberg-koodi ICEGUTB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,5% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuu oli ensimmäinen heikompi tuottokuukausi
osakemarkkinoilla tämän vuoden puolella. Osakekurssit kääntyivät
aivan kuun lopussa laskuun erityisesti Euroopassa, jossa
tuottoluvut jäivät huhtikuun osalta lähes nollille. USA:ssa kertyi
kuun aikana euromääräisesti reilut kolme prosenttia laskua,
paikallisessa valuutassa kehitys oli vajaan prosentin plussalla.
Euroopassa markkinasentimenttiin on vaikuttanut Kreikan
velkaongelmat, lisäksi voittoja on selvästi kotiutettu vahvan
alkuvuoden jälkeen.

Öljyn hinnassa tapahtui huhtikuun aikana käänne ylöspäin. WTI:n
hinta nousi peräti 25 prosenttia reiluun 59 dollariin ja Pohjanmeren
Brentkin kallistui vajaat 19 prosenttia. Öljyn hinnannousu veti
perässään myös öljy-yhtiöiden kursseja. Rahastomme on edelleen
alipainossa energiasektorilla, joten huhtikuussa rahaston arvo jäi
vertailuindeksistään jälkeen reilun prosentin.

Ensimmäisen kvartaalin tuloskausi on parhaillaan käynnissä. Öljyn
hinnanlasku vuoden takaisilta tasoiltaan on nyt näkynyt
öljyliitännäisen yhtiöiden tuloskehityksessä. Muun muassa
öljypalveluyhtiöistä Schlumbergerin osakekohtainen tulos laski 12
prosenttia vuoden takaisesta ja Halliburtonilla peräti 33 prosenttia.




Rahasto sijoittaa varansa pääsääntöisesti energiasektorilla sekä
yleishyödyllisiä palveluja tuottavalla sektorilla toimivien yhtiöiden osakkeisiin
maailmanlaajuisesti. Rahasto pyrkii aktiivisella salkunhoidolla sijoitusten
arvonnousuun pitkällä aikavälillä. 

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk -0,4 % 0,9 %
3 kk 2,7 % 3,5 %
vuoden alusta 10,3 % 8,7 %
12 kk 11,8 % 15,4 %
3 v p.a. 7,6 % 10,0 %
5 v p.a. 5,3 % 6,4 %
perustamisesta lähtien 87,0 % 73,5 %
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Rahasto
Indeksi

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 16,9 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 14,3 %
Tracking error 6,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala Osuus

Yhdyskuntapalvelut 52,9 %
Energia 41,9 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

American Water Works Co Inc 8,9 %
Enbridge Inc 7,1 %
Eversource Energy 7,1 %
Valero Energy Corp 6,5 %
Tesoro Corp 5,1 %
American Electric Power Co Inc 4,8 %
United Utilities Group PLC 4,4 %
Aqua America Inc 4,3 %
Suez Environnement Co 4,2 %
Suncor Energy Inc 3,6 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat 69 % 

Kanada 13 % 

Britannia 6,6 % 

Ranska 6,5 % 

Alankomaat 2,8 % 

Portugali 2 % 


