
Salkunhoitajan kommentti

Marraskuussa pohjoismaisten osakkeiden kohtaama paine jatkui,
mutta hajontaa eri yhtiöiden ja toimialojen välillä oli merkittävästi.
Ruotsin rakennussektoriin liitettävissä olevat yhtiöt olivat alkukuusta
vielä paineessa, mutta jo loppukuusta näissä yhtiöissä nähtiin
palautumisen merkkejä.

Salkkuyhtiömme Talenomin julkaisema pk-yritysbarometri näytti
kolmannen kvartaalin sujuneen Suomessa edelleen kasvun tiellä,
raportoiden pk-sektorille 5,7 prosentin kasvua edellisvuoteen.
Kasvun vetureina toimi syyskvartaalina yli 10 prosentin kasvulla
erityisesti palvelusektori, joka on ollut tasaisen vahva koko vuoden.

Rahaston yhtiöistä eniten kuukauden aikana nousivat ruotsalaiset
Catena Media ja Eltel, sekä tanskalainen kauneudenhoidon
vähittäiskauppa Matas. Laskijoista taas vauhdikkaimpia olivat
Nordic Waterproofing ja Consti. Ostimme kuukauden aikana lisää
lokakuussa listautunutta Webstepiä sekä syyskuussa listautunutta
Infrontia, nostaen yhtiöiden painot noin kahteen prosenttiin
rahastosta. Myyntipuolella merkittävin yksittäinen muutos oli
Raision loppujen osakkeiden myyminen salkusta.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 54,7
Rahasto-osuuden arvo 231,32 (30.11.2017, 2 K)
Salkunhoitaja Anne Brusila
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 30.9.1999
ISIN-koodi FI0008812359 (1 K), FI0008804687 (2

K)
Bloomberg-koodi WIPSMAA FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70% (1-sarjat), 0,90% +tuottosid.(2-

sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka
sijoittaa pääasiassa Pohjoismaisten hyvän kasvupotentiaalin omaavien,
pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Sijoituskohteiden valinnassa
painotetaan erityisesti sijoituskohteen vahvaa markkina-asemaa omalla
alallaan tai markkina-alueellaan.

Jos sinua kiinnostavat Pohjoismaiden pienet ja kasvavat pörssiyhtiöt, on tässä
erinomainen rahasto käyttöösi. Kuten osakerahastoissa yleensäkin, tulisi
sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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% 30.09.1999 – 30.11.2017

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 9,0 %

Teollisuus 37,1 %
Kestokulutustuotteet 26,5 %
Informaatioteknologia 12,6 %
Terveydenhuolto 7,2 %

Rahoitus 5,4 %
Päivittäistuotteet 3,2 %
Materiaalit 2,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk -3,9 %
3 kk -10,1 %
vuoden alusta 3,1 %
12 kk 9,5 %
3 v p.a. 13,4 %
perustamisesta lähtien 1 056,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Byggmax Group Ab 5,2 %
Nobia AB 5,1 %
Inwido AB 4,4 %
Bravida Holding Ab 4,3 %
Ponsse Oy 4,3 %
Siili Solutions Oyj 4,3 %
Cramo OYJ 3,8 %
Betsson AB 3,7 %
Europris Asa 3,6 %
Talenom Oyj 3,5 %

MAAJAKAUMA

Maa Osuus

Ruotsi 39,9 %
Suomi 36,5 %
Norja 14,7 %
Tanska 8,9 %
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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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