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Syyskuu jatkui markkinoilla volatiileissa merkeissä. Venäjän ja
Ukrainan tilanne jäi hieman enemmän taka-alalle, ja uusiksi
aiheiksi nousivat mm. Skotlannin itsenäistymisäänestys sekä kuun
lopulla mellakat Hong Kongissa. Lisäksi markkinoilla jatkettiin
USA:n tulevien koronnostojen sekä Euroopan keskuspankin
tukitoimien pohtimista. USA:n dollari jatkoi vahvistumistaan 3.5
prosentilla euroa vastaan.
Euroopan listattu kiinteistösektori jäi syyskuussa jälkeen yleisen
osakemarkkinan kehityksestä. Skotlannin itsenäisyysäänestys
heilutti brittiyhtiöitä kuun alkupuolella. Tulos oli kuitenkin
markkinoille helpotus, ja punta lähti vahvistumaan lisää euroa
vastaan. Osakekurssit eivät kuitenkaan jaksaneet innostua.
Eurooppa Kiinteistö -rahaston tuotto jäi syyskuussa 2.75
prosenttia pakkasen puolelle, hieman vertailuindeksiään
enemmän. Erityisen heikoksi kurssikehitys jäi Spondassa, jonka
osake halpeni syyskuun aikana 10 prosenttia. Uskomme syyskuun
kurssilaskun tarjoavan hyvän ostopaikan kiinteistösektorin osalta.
Sektori tulee edelleenkin hyötymään Euroopan alhaisesta
korkotasosta sekä rahoituksen kautta, että vaihtoehtoisten
sijoitustuottojen jäädessä matalalle tasolle.
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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 35,6 %

Suomi 9,8 %

Saksa 30,4 %

Ruotsi 8,6 %

Ranska 11,7 %

Alankomaat 3,8 %

GAGFAH SA
Unite Group PLC
British Land Co PLC
Great Portland Estates PLC
Derwent London PLC
Deutsche Annington Immobilien
Unibail-Rodamco SE
Sponda OYJ
LEG Immobilien AG
Technopolis OYJ
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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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