
Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuu tarjosi hyvät tuotot sijoittajille. Talousluvut ovat edelleen
erittäin hyvät ja tukevat yritysten positiivista tuloskehitystä.
Poliittisella rintamalla tuli sekä hyviä että huonoja uutisia. Hollannin
parlamentinvaaleissa populisteista saatiin torjuntavoitto.
Yhdysvalloissa poliittinen päätöksentekoprosessi on pattitilanteessa
kun republikaanit eivät pysty saavuttamaan yksimielisyyttä
keskenään.  Näistä syistä sijoittajat siirsivät rahaa Yhdysvalloista
Eurooppaan viime kuussa. Euroopan osakemarkkinat nousivat
mukavasti kun Yhdysvalloissa osakkeet laskivat. Euroopan pitkään
jatkunut tulosennusteiden lasku on pysähtynyt, mikä myös tukee
markkinoita. Osinkostrategia on alkuvuonna tuottanut hieman
heikommin kuin osakemarkkinat keskimäärin, kun sijoittajat ovat
olleet huolissaan korkotason noususta. Rahaston arvo nousi
maaliskuussa 2,0 prosenttia, vertailuindeksi 1,9 prosenttia ja Stoxx
600 –indeksi osinkokorjattuna 3,3 prosenttia.

Rahastoon ostimme kolme uutta osaketta kuukauden aikana. Öljy-
yhtiö Statoil tuli mukaan, kun öljyn hinnan notkahdus sai myös öljy-
yhtiöiden osakkeet laskuun. Osake tarjoaa runsaan viiden prosentin
osinkotuoton. Norjalainen johtava halpaketjufirma Europris on
kasvanut voimakkaasti ja ottanut markkinaosuutta oman segmentin
sisällä. Osake on järkevästi arvostettu ja tarjoaa noin 5,3 prosentin
osinkotuoton. Kesko käy läpi voimakasta muutosvaihetta ja tarjoaa
melkein viiden prosentin osinkotuoton.

Rahastosta myytiin Fortumin osakkeet kokonaan pois. Nostimme
öljy-yhtiöiden painoa rahastossa kuukauden aikana. Rahaston
osinkotuotto on 5,2 prosenttia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 37,4
Rahasto-osuuden arvo 164,46 (31.03.2017, 1 K)
Salkunhoitaja Dick Lund
Vertailuindeksi STOXX Select Dividend 30 Net Return
Aloituspäivä 14.3.2008
ISIN-koodi FI0008812987 (1 K)
Bloomberg-koodi EQEUR1K FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70%
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur

eQ Eurooppa Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa
pääasiassa eurooppalaisiin, systemaattisesti korkeaa osinkotuottoa maksaviin
yhtiöihin. Pääpaino on likvideissä, suurissa yrityksissä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille
korkeaa osinkotuottoa painottaen. Kuten kaikissa osakerahastoissa, tulisi
sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk 2,0 % 1,9 %
3 kk 3,3 % 2,3 %
vuoden alusta 3,3 % 2,3 %
12 kk 13,7 % 13,5 %
3 v p.a. 12,4 % 8,3 %
perustamisesta lähtien 64,5 % 10,5 %

Suomi 20,0 %
Britannia 14,6 %
Ruotsi 14,0 %
Ranska 12,7 %
Norja 11,5 %

Alankomaat 8,5 %
Saksa 8,1 %
Tanska 5,5 %
Sveitsi 1,8 %
Espanja 1,7 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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% 14.03.2008 – 31.03.2017

Rahasto Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 18,4 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 16,7 %

Tracking error 5,2 %

MAAJAKAUMA

Rahoitus 35,5 %
Kestokulutustuotteet 24,5 %
Energia 10,6 %
Terveydenhuolto 7,9 %
Teollisuus 6,7 %

Tietoliikennepalvelut 5,9 %
Yhdyskuntapalvelut 4,1 %
Päivittäistuotteet 3,6 %
Informaatioteknologia 1,4 %

TOIMIALAJAKAUMA

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Royal Dutch Shell 5,7 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A 5,0 %
Daimler AG-REGISTERED SHARES 4,8 %
Hennes & Mauritz AB-B SHS 4,8 %
Statoil ASA 4,7 %
Pandora A/S 4,2 %
Nordea Bank AB- FDR 4,0 %
Sanofi 4,0 %
AXA SA 4,0 %
Betsson AB 3,9 %
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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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