eQ Eurooppa Kiinteistö
Marraskuu 2014

Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Marraskuussa osakemarkkinat ponnahtivat varsin mukavasti
lokakuun sukelluksen jälkeen. Kursseja nostattivat erityisesti
Kiinan koronlaskutoimet talouskasvun tukemiseksi sekä EKP:n
pääjohtajan lausunnot, joiden mukaan Euroopan inflaatio on
saatava nousemaan, ja EKP on tarvittaessa valmis lisäämään
toimia sen toteutumiseksi.
Euroopan listattu kiinteistösijoitusmarkkina tuotti marraskuussa
hitusen
Euroopan
yleistä
osakemarkkinaa
paremmin.
Rahastomme tuotto oli 3.5 prosenttia. Parhaimmat osakekohtaiset
tuottoluvut tulivat tällä kertaa Saksan asuinkiinteistömarkkinalta,
joka edustaa noin 18 prosenttia rahaston salkusta. Myös
brittiläisen opiskelija-asuntoihin keskittyneen Unite Groupin kurssi
nousi mukavat 8 prosenttia.
Kiinteistöyhtiöiden kolmannen kvartaalin tuloskausi saatiin
marraskuussa päätökseen. Kuten kurssikehitys jo indikoi saatiin
parhaat tulosluvut Saksan asuinkiinteistömarkkinalta sekä
Iso-Britanniasta. Puolivuosituloksen julkaisseiden brittiyhtiöiden
kiinteistöportfolioiden arvot olivat kuuden kuukauden aikana
nousseet keskimäärin 8 prosentin luokkaa ja osakekohtaiset
NAVit reilut 11 prosenttia.
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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 36,3 %

Ruotsi 11,3 %

Saksa 25,2 %

Suomi 8,3 %

Ranska 17,3 %

Alankomaat 1,6 %

Unite Group PLC
British Land Co PLC
Unibail-Rodamco SE
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LEG Immobilien AG
Wihlborgs Fastigheter AB
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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,
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