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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 6,7
Rahasto-osuuden arvo 126,19 (28.11.2014)
Salkunhoitaja Hannu Angervuo
Vertailuindeksi STOXX Select Dividend 30 Net

Return
Aloituspäivä 14.3.2008
ISIN-koodi FI0008812987 (1 K),

FI0008812995 (1 T)
Bloomberg-koodi EQEUR1K FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70%
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur

Salkunhoitajan kommentti

Marraskuussa osakemarkkinat ponnahtivat varsin mukavasti
lokakuun sukelluksen jälkeen. Kursseja nostattivat erityisesti
Kiinan koronlaskutoimet talouskasvun tukemiseksi sekä EKP:n
pääjohtajan lausunnot, joiden mukaan Euroopan inflaatio on
saatava nousemaan, ja EKP on tarvittaessa valmis lisäämään
toimia sen toteutumiseksi.

eQ Eurooppa Osinko -rahaston tuotto marraskuussa oli 2.8
prosenttia, rahaston vertailuindeksin tuoton jäädessä 1.3
prosenttiin. Parhaiten rahaston salkkuyhtiöistä menestyi
saksalainen teleoperaattoriyhtiö Freenet vajaan 14 prosentin
kurssinousulla. Yhtiö korjasi nyt hyvän kolmannen kvartaalin
tuloksen avittamana alkusyksyn heikompaa performanssia
lähemmäs viime kevään tasoja.

Myimme marraskuussa rahaston salkusta pois Deutsche
Telekomin osakkeet osinkotuoton laskettua alle 4 prosentin
tavoitellun tason. Lisäksi pienensimme hieman
tietotekniikkapalveluyritys Tiedon painoa kurssinousun jälkeen.
Myynneistä saaduilla varoilla lisäsimme Orionin sekä ranskalaisen
vakuutusyhtiö Axan painoa salkussa.




Rahaston tavoitteena on saavuttaa rahaston varoille tuotto, joka pitkällä
aikavälillä ylittää eurooppalaisen STOXX Select Dividend 30 -tuottoindeksin
tuoton euroissa mitattuna. Tämä indeksi on myös rahaston vertailuindeksi.
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisiin
korkean osinkotuoton omaaviin yhtiöihin.
Rahaston varoja voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin
instrumentteihin, johdannaissopimuksiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa.
Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin markkinoiden epäedullisilta
muutoksilta suojautumiseksi ja salkunhoidon tehostamiseksi. Rahasto ei
lisää johdannaisilla Rahaston kokonaisriskiä yli tilanteen, jossa Rahaston
kaikki varat on sijoitettu osakemarkkinoille. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin
pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston perusvaluutta on
euro.
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Rahasto
Indeksi

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 12,3 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 12,0 %
Tracking error 5,2 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk 2,8 % 1,3 %
3 kk 3,5 % -0,4 %
vuoden alusta 11,8 % 13,1 %
12 kk 13,9 % 13,6 %
3 v p.a. 14,2 % 11,5 %
perustamisesta lähtien 26,2 % -6,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus 49,7 %
Teollisuus 10,1 %
Tietoliikennepalvelut 8,5 %
Terveydenhuolto 7,3 %
Kestokulutustuotteet 6,5 %

Materiaalit 6,1 %
Yhdyskuntapalvelut 3,5 %
Informaatioteknologia 1,9 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Nordea Bank AB- FDR 6,6 %
UPM-Kymmene OYJ 6,0 %
Freenet AG 5,6 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A 5,6 %
Sampo-A SHS 5,1 %
Scor SE 5,0 %
AXA SA 4,8 %
Carillion PLC 4,5 %
Unibail-Rodamco SE 4,4 %
HSBC Holdings PLC 4,3 %

MAAJAKAUMA

Suomi 30,3 % 

Britannia 25,1 % 

Ranska 14,4 % 

Ruotsi 11,4 % 

Saksa 7,8 % 

Alankomaat 4,1 % 

Sveitsi 4,1 % 

Norja 2,8 % 


