
Salkunhoitajan kommentti

Toukokuussa osakemarkkinat olivat varsin pirteässä vedossa.
Maailman osakkeiden vertailuindeksimme tuotti 3,46 % ja
rahastomme kipusi 4,19 %. Merkillepantavaa valikoimamme
tuotoissa oli tällä kertaa teknologiasektori, joka kääntyi huhtikuun
synkistelyn perään vahvaan nousuun. Saimme laajasti tuottotukea
sellaisista nimistä, kuten Texas Instuments, Alphabet, Advanced
Energy Industries ja NXP Semiconductors. Ryhmän kärjessä oli
Advanced Energy joka ampui ylös 20%. NVIDIA antoi huikean
tuloskatsauksen ja yhtiö olikin koko teknologiakentän tähtiraketti
globaalisti toukokuussa: yli 30% tuottoon siivitti todella kova
raportoitu kasvu keinoälysovellus- ja liikennesegmenteissä, sekä
monesta alan toimijasta poikkeava erittäin positiivinen päivitys
lähiajan näkymistä. NVIDIA on noussut nopeasti yhdeksi
keskeisimmistä uuden teknologian mahdollistajista ja osakekurssi
on tuplaantunut muutamassa kuukaudessa.

Uusiutuvan energian salkussamme tuulivoimayhtiöt pysyivät hyvin
liikkeessä muun markkinan mukana, mutta aurinkoenergian
yhtiöitä vaivaa edelleen laimea sijoittajainnostus – tämä segmentti
halpeni edelleen toukokuun aikana. Sähköyhtiöissä tehtiin jälleen
hyvää tulosta, kärjessä lippulaivamme NextEra, jonka uusiutuva
strategia on saanut kevään kuluessa laajaa positiivista huomiota ja
kurssikehitys on ollut sekin tasaisen hyvä.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 14,0
Rahasto-osuuden arvo 174,44 (31.05.2016, 1 K)
Salkunhoitaja Esa Saloranta
Vertailuindeksi MSCI World Net
Aloituspäivä 5.6.2002
ISIN-koodi FI0008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi ICEGUTB FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,5% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

eQ CO2 –rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka hyötyvät
energiasysteemin muutoksesta kohti matalampaa hiilijalanjälkeä. Rahaston
nimi oli eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 12.2.2016 saakka.

Jos haluat sijoitustoiminnassasi hyötyä globaaleista ilmastotrendeistä ja
teknologian kehittymisestä, tässä on hyvä rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa
osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk 4,2 % 3,5 %
3 kk 4,4 % 6,5 %
vuoden alusta -0,2 % -0,7 %
12 kk -6,0 % -13,0 %
3 v p.a. 4,2 % 3,1 %
perustamisesta lähtien 74,4 % 50,8 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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Rahasto Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 19,8 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 20,4 %

Tracking error 8,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Vestas Wind Systems A/S 5,6 %
Alphabet Inc-CL A 4,2 %
8Point3 Energy Partners Lp 4,1 %
PG&E Corp 3,9 %
General Electric 3,9 %
NXP Semiconductor NV 3,5 %
Gamesa Corp Tecnologica SA 3,4 %
Johnson Controls Inc 3,2 %
EDP Renovaveis SA 3,0 %
First Solar Inc 3,0 %

Yhdysvallat 54,9 %
Saksa 8,8 %
Tanska 5,7 %
Japani 5,2 %
Ranska 4,8 %

Kiina 3,9 %
Alankomaat 3,5 %
Espanja 3,5 %
Portugali 3,1 %
Suomi 2,9 %

MAAJAKAUMA

Informaatioteknologia 36,9 %
Teollisuus 24,0 %
Yhdyskuntapalvelut 21,9 %

Kestokulutustuotteet 13,1 %
Rahoitus 1,6 %
Tietoliikennepalvelut 1,0 %

TOIMIALAJAKAUMA
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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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