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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

Salkunhoitajan kommentti

Elokuu oli kehittyville- ja frontier markkinoille heikko. Rahaston
arvo laski 3,7 prosenttia. Syy laskuun oli sijoitusvirtojen jatkuva
virta pois kehittyviltä markkinoilta.  Länsimaiden talouksien
orastava parantumien ja fedin mahdollinen rahapolitiikan
tiukentamien on saanut sijoittajat ottamaan rahaa pois
riskialttiimpina pitämistään markkinoita ja sijoittamaan
länsimarkkinoille. Pidemmällä tähtäimellä se, että kehittyneillä
markkinoilla menee paremmin, ei ole keneltäkään pois, vaan se
hyödyttää kaikkia. Ennemmin tai myöhemmin sijoitusvirrat taas
kääntyvät takaisin markkinoille joissa kasvuprofiili on ylivoimainen,
kuten frontiermarkkinoilla on. 
Heikoimpia markkinoita elokuussa olivat Aasian frontier markkinat,
joissa kurssit laskivat ja joissa samaan aikaan valuutat heikkenivät
merkittävästi. Valuuttojen heikkenimien parantaa kilpailukykyä,
mikä ennemmin tai myöhemmin auttaa talouksia taas parempaan
kasvuun ja tasapainottaa vaihtotaseita.Parhaimpia frontier
markkinoita, huolimatta Syyrian kärjistyneestä tilanteesta, olivat
arabimaat joidenka pörssit laskivat 0,9-2,5 prosenttia. Laskua
loivensi, se että öljyntuottajamaiden valuutat vahvistuivat euroa
vastaan dollarin auttamina. 

 



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 24,2
Rahasto-osuuden arvo 124,64 (30.8.2013)
Salkunhoitaja Jukka-Pekka Leppä / Mikael

Simonsen
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 19.12.2011
ISIN-koodi FI4000035845 (1 K),

FI4000035837 (1 T)
Bloomberg-koodi ICEFRMB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,00% pa.+tuottosid.
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake sijoittaa varansa pääasiassa
pienemmillä ja vähemmän likvideillä kehittyvillä sijoitusmarkkinoilla eli
Frontier-markkinoilla toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen arvopapereihin tai
yhteen tai useampaan näille markkinoille sijoittavaan muuhun
sijoitusrahastoon tai yhteissijoitusyritykseen. Rahasto pyrkii aktiivisella
salkunhoidolla ja maantieteellisellä allokaatiollla sijoitusten arvonnousuun
pitkällä aikavälillä maailman nopeimmin kasvavilla markkinoilla.
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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 7,6 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 8,8 %
Tracking error 5,7 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk -3,7 % -1,6 %
3 kk -7,3 % -4,6 %
vuoden alusta 8,2 % 14,2 %
12 kk 10,6 % 17,2 %
3 v p.a. - -
perustamisesta lähtien 24,6 % 23,9 %

MAAJAKAUMA

Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 33,5 % 

Afrikka 28,5 % 

Aasia 27,9 % 

Itä-Eurooppa 5,1 % 

Latinalainen amerikka 5 % 


