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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

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 34,0
Rahasto-osuuden arvo 138,56 (29.11.2013)
Salkunhoitaja Hannu Angervuo
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 30.9.1999
ISIN-koodi FI0008812359 (1 K),

FI0008804687 (2 K),
FI0008807243 (2 T)

Bloomberg-koodi WIPSMAA FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1.70% (1-sarjat), 0.90% (2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio 1.00%/1.00%
Minimimerkintä 500 eur

Salkunhoitajan kommentti

Marraskuusta kehkeytyi yksi rahaston kaikkien aikojen parhaista
kuukausista. Rahasto nousi kuukauden aikana peräti 7,4
prosenttia. Rahaston suurta nousua selittää ennen kaikkea
Elektrobitin huima nousu. Yhtiön osake kallistui peräti 70
prosenttia kuukauden aikana. Yhtiön kurssi on ollut voimakkaassa
kasvussa sijoittajien arvioidessa yhtiön autoteollisuussegmentin
tulevaisuuden tuloksentekokykyä uudelleen. Elektrobit on
saavuttanut hyvän aseman pohjoiseurooppalaisten
autonvalmistajien keskuudessa ja liikevaihto on ollut kasvussa.
Autoteollisuudelle tehdyt toimitussopimukset ovat luonteeltaan
pitkiä ja kulut etupainotteisia, joten tuloksen parantuminen
itsessään vie aikaa. 

Yleisesti osakemarkkinat olivat varsin vahvat marraskuussa.
Osakkeet kallistuivat hieman kaikilla keskeisillä markkina-alueilla.
Viimeaikoina julkaistut talouden luvut ovat olleet varsin hyvällä
tasolla ennakoiden elpymisen jatkuvan. Erityisesti USA:sta ja
Kiinasta on positiivinen uutisvirta jatkunut. Ennakoivat
suhdanneindikaattorit ovat jatkaneet vahvistumistaan lähes kaikilla
länsimarkkinoilla sekä monin paikoin Aasiassa. Venäjällä ja
Latinalaisessa Amerikassa on toistaiseksi ollut hieman
vaisumpaa. 



Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö pyrkii sijoittamaan varansa
kohtuullisesti hinnoiteltujen pienten ja keskisuurten Pohjoismaisten yritysten
osakkeisiin. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti sitä, että
sijoituskohteella on oltava vahva markkina-asema omalla alallaan ja/tai
omalla markkina-alueellaan. Rahaston varoja voidaan sijoittaa osakkeisiin ja
osakesidonnaisiin instrumentteihin, johdannaissopimuksiin ja talletuksiin.
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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 12,4 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 7,2 %
3 kk 16,4 %
vuoden alusta 32,2 %
12 kk 37,5 %
3 v p.a. 10,6 %
perustamisesta lähtien 592,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus 33,6 %
Informaatioteknologia 28,6 %
Kestokulutustuotteet 14,0 %
Päivittäistuotteet 8,4 %
Energia 5,5 %

Materiaalit 5,4 %
Terveydenhuolto 4,4 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Elektrobit Corp 8,6 %
Affecto OYJ 5,6 %
Opera Software ASA 4,8 %
Cramo OYJ 4,2 %
Ponsse Oy 3,9 %
BWG Homes ASA 3,9 %
Polarcus Ltd 3,6 %
Betsson AB 3,4 %
Raisio PLC-V SHS 3,3 %
Intrum Justitia AB 3,3 %

MAAJAKAUMA

Suomi 43,4 % 

Ruotsi 21,2 % 

Norja 19,8 % 

Tanska 13,7 % 

Britannia 1,9 % 


