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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Syyskuu sujui osakemarkkinoilla nousutunnelmissa. Syyrian
tilanne jäi enemmän taka-alalle, ja markkinat innostuivat, kun USA
päättikin vielä jatkaa elvytysohjelmaansa entiseen malliin. Myös
makrodata on jatkanut positiivista kehitystään.
Euroopan listattu kiinteistömarkkina toipui syyskuussa elokuun
laskustaan. Sektori sai selvästi lisäpontta USA:n elvytyksen
jatkumisesta, sillä pelko likviditeetin pienenemisestä markkinoilla
sekä
korkotason
noususta
on
vaikuttanut
tähän
pääomaintensiiviseen alaan. Rahastomme tuotti syyskussa reilut
neljä prosenttia. Parhaiten salkkumme yhtiöistä menestyi Unite
Group 10 prosentin nousulla.
Pienensimme syyskuussa hieman omistustamme Cityconissa.
Yhtiön arvostus on lähentynyt eurooppalaisia verrokkeja, ja
uskomme Suomen heikon taloustilanteen ja kuluttajaluottamuksen
heijastuvan tulevaisuudessa etenkin yhtiön pienempiin keskuksiin
kotimaassa. Vähensimme omistustamme myös ranskalaisyhtiö
Mercialyksessa.
Yhtiön
kurssi
on
kärsinyt
lukuisista
toimitusjohtajavaihdoksista,
eikä
ole
näin
vastannut
odotuksiamme. Vapautuneita varoja sijoitimme muun muassa
Unibail-Rodamcoon sekä Balderiin.
TUOTTOKEHITYS ALUSTA

Rahaston koko, milj.eur
Rahasto-osuuden arvo
Salkunhoitaja
Vertailuindeksi
Aloituspäivä
ISIN-koodi
Bloomberg-koodi
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio
Merkintä-/lunastuspalkkio
Minimimerkintä

12,0
162,39 (30.9.2013)
Anne Brusila
12.3.2004
FI0008807268 (1 K),
FI0008807250 (1 T)
ICEPROB FH
1,5% pa.
1% / 1%
500 eur

Rahasto
sijoittaa
varansa
eurooppalaisten
listattuijen
kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto tarjoaa likvidin tavan sijoittaa
eurooppalaisiin
kiinteistöihin
sekä
hajautuksen
eri
maiden
ja
kiinteistötyyppien välillä. Rahasto soveltuu sijoittajalle, joka haluaa
osakesijoituksissaan painottaa vakaata, hyvän inflaatiosuojan tarjoavaa
toimialaa. Rahasto pyrkii aktiivisella salkunhoidolla sijoitusten arvonnousuun
pitkällä aikavälillä.
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+150 %
+100 %
+50 %

1 kk
3 kk
vuoden alusta
12 kk
3 v p.a.
5 v p.a.
perustamisesta lähtien

4,2 %
6,4 %
9,6 %
17,5 %
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7,7 %
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MAAJAKAUMA

2013
12,8 %

KYMMENEN SUURINTA
Yritys

Britannia 31,6 %

Ranska 13,2 %

Saksa 26,6 %

Ruotsi 8,9 %

Suomi 13,7 %

Alankomaat 6 %

Unite Group PLC
Technopolis OYJ
GSW Immobilien AG
Fastighets AB Balder-B SHRS
Unibail-Rodamco SE
Derwent London PLC
ICADE
Great Portland Estates PLC
British Land Co PLC
LEG Immobilien AG
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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
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