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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Vuosi käynnistyi osakemarkkinoilla erinomaisessa vireessä, josta
osaltaan saamme kiittää Euroopan keskuspankin ilmoittamaa,
maaliskuussa
alkavaa,
1140
miljardin
euron
arvopaperiosto-operaatiota. Eurooppalaiset osakkeet ylsivät
tammikuussa reilun 7 prosentin tuottoon.
Euroopan listattu kiinteistömarkkina jatkoi viime vuonna nähtyä
vahvaa esitystä myös tammikuussa. Tuottoa kertyi 13.4
prosenttia. Erityisesti Manner-Euroopan yhtiöt olivat kovassa
vauhdissa Unibail-Rodamcon ja Klepierren johdolla.
eQ Eurooppa Kiinteistö -rahasto tuotti hieman vertailuindeksiään
vähemmän, 12.6 prosenttia. Alempaan tuottolukuun vaikutti
osaltaan se, ettei rahaston salkussa ollut lainkaan sveitsiläisiä
yhtiötä, joiden euromääräiset tuotot nousivat lähemmäs 30
prosenttia Sveitsin frangin vahvistuttua rajusti euroa vastaan.
Parhaiten salkun yhtiöistä tammikuussa tuotti saksalainen
toimistokiinteistöihin keskittynyt DO Deutsche Office, jonka
osakekurssi vahvistui 21.9 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.

Kevensimme tammikuussa hieman omistusta Spondassa ja
Technopoliksessa. Yhtiöt ovat varsin maltillisesti hinnoiteltu, mutta
varaudumme ikäviin tulosyllätyksiin yhtiöiden Venäjä-omistusten
vuoksi.
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13,5 %

KYMMENEN SUURINTA
Yritys

Britannia 37,7 %

Ruotsi 11,9 %

Saksa 22,4 %

Alankomaat 5 %

Ranska 18 %

Suomi 4,9 %

Unite Group PLC
British Land
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4,6 %
4,6 %
4,4 %
4,2 %
4,1 %

eQ Rahastoyhtiö Oy - Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8700, fax (09) 6817 8766, 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

