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Salkunhoitajan kommentti
Kesäkuussa markkinoiden fokus pyöri keskuspankkien toimissa
sekä Irakin levottomuuksien ympärillä. Euroopassa EKP päätti
uusista toimista talouden elvyttämiseksi ja USA:n osalta
arvuuteltiin, milloin keskuspankki lähtee nostamaan korkotasoa.
Osakemarkkinat
päätyivät
ympäri
maailmaa
positiivisiin
tuottolukuihin, joskin Euroopassa kehitys oli hieman muita alueita
vaisumpaa.
Euroopan listattu kiinteistömarkkina tuotti kesäkuussa vajaan
prosentin.
Kuun
aikana
nähtiin
sektorilla
reippaitakin
kurssiliikkeitä.
Brittiyhtiöt
reagoivat
varsin
voimakkaasti
keskuspankin pääjohtaja Carneyn puheisiin, kun hän ennusti
koronnostojen alkavan odotuksia aikaisemmin. Myöhemmin
Carney kuitenkin pehmitteli puheitaan, ja kurssit kääntyivät
uudelleen nousuun.
Rahastomme kesäkuun tuotto ylsi 0.8 prosenttiin. Käytimme
hyväksi brittiyhtiöiden kurssipudotusta ja lisäsimme niitä salkkuun
hieman. British Land nousi samalla rahaston suurimpien
sijoitusten joukkoon. Vaikka Iso-Britanniassa onkin jo paineita
korkotason nostolle, mahdollistaa positiivinen talouskehitys
kiinteistömarkkinoiden vahvistumisen edelleen, eivätkä yhtiöiden
arvostukset vielä heijastele tätä täysimääräisesti.
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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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KYMMENEN SUURINTA
Yritys

Britannia 34,6 %

Ranska 10,7 %

Saksa 29,2 %

Ruotsi 8,9 %

Suomi 10,8 %

Alankomaat 5,8 %

GAGFAH SA
British Land Co PLC
Unite Group PLC
Great Portland Estates PLC
Derwent London PLC
Sponda OYJ
Unibail-Rodamco SE
Technopolis OYJ
Alstria Office REIT-AG
Hammerson PLC

eQ Rahastoyhtiö Oy - Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8778, fax (09) 6817 7666, 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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