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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 48,6
Rahasto-osuuden arvo 191,14 (30.6.2015)
Salkunhoitaja Anne Brusila
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

Sijoittajien katseet kääntyivät kesäkuussa jälleen kerran
Kreikkaan. Kreikan rahat alkavat loppua ja näin Kreikka ilmoitti
niputtavansa IMF:lle erääntyvät velat yhteen ja maksavansa ne
kesäkuun viimeinen päivä. Kun Kreikan lainaneuvottelut eivät
johtaneet lopputulokseen ja laina-ohjelmasta ei näin irrotettu
lisäpääomia, Kreikka ei pystynyt suoriutumaan IMF:n veloista.
Kreikan sekava neuvottelutaktiikka ja kun pääministeri Tsipras
vielä kuukauden viimeisen viikonlopun aikana ilmoitti että hän
aikoo järjestää kansanäänestyksen velkojien ehtojen
hyväksymisestä, oli kuukausi pilattu osakesijoittajan kannalta.
Varsinkin eurooppalaiset osakkeet laskivat epävarmuuden
lisääntyessä.

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö rahaston arvo laski kesäkuussa 3,8
prosenttia. Kesäkuussa osallistuimme Talenomin listautumisantiin.
Tilitoimistomarkkinat käyvät läpi voimakasta murrosvaihetta
digitalisaation myötä. Uskomme että Talenomilla on erinomaiset
mahdollisuudet ottaa markkina-osuutta lähitulevaisuudessa.
Yhtiöllä on hyvät näytöt vahvasta kasvusta. Yhtiön viimeisen
kymmenen vuoden keskimääräinen vuosikasvu on ollut peräti 16
%.




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 15,4 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk -3,8 %
3 kk 1,8 %
vuoden alusta 19,2 %
12 kk 20,8 %
3 v p.a. 25,2 %
perustamisesta lähtien 855,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus 25,9 %
Informaatioteknologia 24,7 %
Energia 8,9 %
Terveydenhuolto 7,9 %
Kestokulutustuotteet 7,1 %

Materiaalit 6,3 %
Päivittäistuotteet 5,7 %
Rahoitus 3,0 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Elektrobit Corp 8,0 %
Avance Gas Holding Ltd 5,1 %
Borregaard ASA 4,3 %
Inwido AB 4,0 %
Ponsse Oy 4,0 %
BW LPG Ltd 3,6 %
Cramo OYJ 3,5 %
Opera Software ASA 3,4 %
Revenio Group OYJ 3,2 %
Hemfosa Fastigheter AB 3,0 %

MAAJAKAUMA

Suomi 44,5 % 

Ruotsi 29 % 

Norja 19,6 % 

Tanska 7 % 


