
eQ Frontier Osake
Kesäkuu 2015

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

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuu jatkui frontier-markkinoilla vaisuna indeksin laskiessa
-1,7% (eur). Vietnamissa osakeindeksi tuotti kuun aikana 5,1%,
Pakistanissa 4,2% ja Argentiinassa 7,9%. Vietnamin
ulkomaalaisomistuksen avaaminen, Pakistanin tilanteen
rauhoittuminen ja Argentiinan toukokuun pörssilaskusta
palautuminen ajoivat näitä markkinoita. Vastaavasti huonosti
tuottivat Egypti -6,8%, Saudi-Arabia -6,8% ja Indonesia -6,0%.
Vietnamin markkina on tuottanut lähes 20% toukokuussa
alkaneen pörssinousun aikana ja viime kuussa hallinto ilmoitti
mahdollisesta ulkomaalaisomistuksen rajoittamisen avaamisesta
tiettyjen sektoreiden pörssiyrityksissä. Tähän asti
ulkomaalaisomistuksen rajoitus on merkittävästi vaikeuttanut
ulkomaalaisten sijoittamista  vietnamilaisiin pörssiyrityksiin ja
rajoituksen helpottaminen on otettu positiivisesti vastaan. 15.6
Saudi-Arabian markkina avautui ulkomaalaisille sijoittajille, mutta
se ei saanut ainakaan vielä indeksiä nousuun vaan indeksi tuotti
tuon päivän jälkeen kesäkuussa noin -4,9%. Ulkomaisten
sijoittajien vaikutusta markkinaan ei kuitenkaan voi arvioida vielä
näin lyhyellä aikajänteellä ja erityisesti markkinan liittäminen
kehittyvien markkinoiden indekseihin tulee olemaan merkittävä
käänne.
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Erikoissijoitusrahasto 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 10,6 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 12,6 %
Tracking error 7,7 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk -3,4 % -1,7 %
3 kk -3,1 % -3,7 %
vuoden alusta 5,0 % 5,2 %
12 kk 10,1 % 5,8 %
3 v p.a. 13,2 % 18,0 %
perustamisesta lähtien 54,6 % 67,2 %

MAAJAKAUMA

Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 33,5 % 

Afrikka 28,5 % 

Aasia 27,9 % 

Itä-Eurooppa 5,1 % 

Latinalainen amerikka 5 % 


