
Salkunhoitajan kommentti

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö tuotti helmikuussa peräti 6,8 prosenttia
(1-sarja). Vahvan kuukauden ajureina olivat ensimmäisen
itsenäisen neljännestuloksen julkaissut online-markkinapaikka
CDON (+53 %), sekä vahvasti kannattavuuskäänteessään edennyt
rakennusyhtiö Lehto Group (+39 %). Vahvasta osakkeiden
noususta huolimatta kodin tuotteiden nettikauppa BHG (-17 %)
sekä mobiilipelijakelija Flexion Mobile (-18 %) laskivat selkeästi
kuukauden aikana.

Olemme ostaneet rahastoon myös uuden yhtiön osakkeita. Tämä
yhtiö on tanskalainen mediatalo North Media. Yhtiöllä on pitkä ja
menestyksekäs historia ilmaislehtien jakelusta, mutta se luo kovaa
vauhtia nahkaansa menneisyyden yhtiönä. North Media investoi
jakeluliiketoimintansa kassavirtoja paitsi vahvaan 5 prosentin
osinkoon, myös digitaalisiin liiketoimintoihin, kuten asuntoportaaliin
ja digimainontaan. Lisäksi vakavaraisella yhtiöllä on merkittävä
globaali osakeportfolio turvaamassa yhtiön vakavaraisuutta. Viiden
prosentin osinkotuotto, alle 50 prosentin osingonjakosuhde ja
vahvasti negatiivinen nettovelka luovat poikkeuksellisen
sijoituskokonaisuuden, muuten varsin vauhdikkaalla nollakorkoajan
osakemarkkinalla. North Median paino rahastossa on tällä hetkellä
reilut 2 prosenttia. Ostot rahoitimme myymällä muun muassa
CDON:n, Goforen ja Revenion osakkeita.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 96,0
Rahasto-osuuden arvo 477,64 (26.02.2021, 2 K)
Salkunhoitaja Davit Kantola
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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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 27,5 %

Teollisuus 31,1 %
Kestokulutustuotteet 27,2 %
Informaatioteknologia 13,4 %
Rahoitus 9,4 %
Terveydenhuolto 5,5 %

Päivittäistuotteet 4,5 %
Materiaalit 4,2 %
Viestintä 3,8 %
Kiinteistöt 0,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 5,8 %
3 kk 25,3 %
vuoden alusta 11,7 %
12 kk 77,3 %
3 v p.a. 27,3 %
perustamisesta lähtien 2 288,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus
Kamux Corp 9,4 %
Brodrene A&O Johansen A/S 5,8 %
Bygghemma Group First Ab 4,8 %
Infront Asa 4,6 %
Vincit Group Oy 4,2 %
Terveystalo Oyj 4,2 %
Bufab Hldng Ab 3,5 %
CDON AB 3,3 %
Cloetta Ab 3,1 %
OrganoClick Ab 2,9 %

MAAJAKAUMA

Maa Osuus
Ruotsi 40,8 %
Suomi 40,4 %
Norja 9,1 %
Tanska 8,0 %
Britannia 1,6 %
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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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