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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Joulukuussa volatiliteetti osakemarkkinoilla jatkui öljynhinnan
jatkettua voimakasta laskuaan ja deflaatiopelkojen noustua
pintaan. Kuun puolivälin reippaasta pudotuksesta toivuttiin
osakemarkkinoilla kuitenkin nopeasti ja eurooppalaisten
osakkeiden tuotto jäi kuun päätteeksi vain puolisentoista
prosenttia miinuksen puolelle.
Euroopan listattu kiinteistömarkkina tuotti joulukuussa yleistä
osakemarkkinaa paremmin. eQ Eurooppa Kiinteistön vajaan 3.6
prosentin tuotto oli myös vertailuindeksiään parempi. Erityisesti
positiivisesti rahaston tuottoon vaikutti Deutsche Anningtonin heti
joulukuun alussa tekemä ostotarjous Gagfahista. Yhtiöiden kurssit
nousivat joulukuun aikana 10 ja 20 prosenttia.
Kokonaisuudessaan
vuosi
2014
oli
varsin
suotuisa
kiinteistösektorille. Rahastomme tuotti vuoden aikana 27.5
prosenttia. Euroopan yleinen osakemarkkina MSCI Eurooppa indeksillä mitattuna tuotti ainoastaan vajaat 7 prosenttia.
Uskomme, että vuosi 2015 on edelleen myönteinen vuosi
kiinteistösektorille korkotason pysytellessä matalalla, ja sijoittajien
etsiessä tuottoja korkotuotteiden ulkopuolelta.
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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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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi
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Yritys

Britannia 38,4 %

Ruotsi 12,2 %

Saksa 21,3 %

Suomi 7 %

Ranska 17,9 %

Alankomaat 3,1 %
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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

