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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Lokakuu oli osakemarkkinoilla varsin volatiili. Kurssit laskivat
alkukuusta rajusti ja VIX -volatiliteetti-indeksi nousi korkeimmalle
tasolleen lähes kolmeen vuoteen. Kurssilaskun taustalla oli
öljynhinnan raju lasku mm. talouskasvuhuolien vuoksi sekä
Euroopan talouslukujen heikkeneminen ja pelot erityisesti Saksan
talouskehityksen hidastumisesta. Kuun puolivälissä kurssit
kuitenkin kääntyivät uudelleen nousu-uralle, ja Euroopan
markkinallakin jäätiin vain vajaat kaksi prosenttia miinuksen
puolelle kuun päätteeksi.
Listattujen kiinteistöyhtiöiden osakkeet heilahtelivat muun
markkinan mukana, mutta lokakuu päättyi kuitenkin 2.6 prosenttia
plussalle. Rahastomme arvo vahvistui lähes saman verran, 2.3
prosenttia. Erityisen hyvin lokakuussa menestyivät brittiyhtiöt ja
myös salkkumme ruotsalaiset yhtiöt ottivat kiinni alkusyksyn
heikompaa kehitystä.
Kiinteistöyhtiöiden kolmannen kvartaalin tuloskausi on vasta
alkuvaiheessa, mutta tähän mennessä raportoidut tulokset ovat
olleet varsin hyviä. Jo raportoineista salkkumme yhtiöistä
Mercialys ja Deutsche Annington jopa nostivat ohjeistustaan tälle
vuodelle. Brittiläisten yhtiöiden osalta odotamme ylöskirjauksia
kiinteistöportfolioiden arvoihin.
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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 36,1 %

Ruotsi 11,5 %

Saksa 25,8 %

Suomi 8,1 %

Ranska 17 %

Alankomaat 1,5 %

Unite Group PLC
British Land Co PLC
Unibail-Rodamco SE
Derwent London PLC
GAGFAH SA
Great Portland Estates PLC
Deutsche Annington Immobilien
Mercialys SA
Wihlborgs Fastigheter AB
LEG Immobilien AG

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

Osuus
6,5 %
6,3 %
6,3 %
6,1 %
5,9 %
5,9 %
4,7 %
4,7 %
4,4 %
4,2 %

