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Huhtikuu
oli
ensimmäinen
heikompi
tuottokuukausi
osakemarkkinoilla tämän vuoden puolella. Osakekurssit kääntyivät
aivan kuun lopussa laskuun erityisesti Euroopassa, jossa
tuottoluvut jäivät huhtikuun osalta lähes nollille. USA:ssa kertyi
kuun aikana euromääräisesti reilut kolme prosenttia laskua,
paikallisessa valuutassa kehitys oli vajaan prosentin plussalla.
Euroopassa markkinasentimenttiin on vaikuttanut Kreikan
velkaongelmat, lisäksi voittoja on selvästi kotiutettu vahvan
alkuvuoden jälkeen.
Euroopan listattu kiinteistömarkkina haukkasi huhtikuussa happea
vahvan alkuvuoden kehityksen jälkeen. Sektorin kurssit laskivat
parisen prosenttia, kuten myös eQ Eurooppa Kiinteistö - rahaston
arvo. Brittiyhtiöt menestyivät huhtikuussa muuta Eurooppaa
paremmin, ja ranskalaiset heikoiten. Korkeimpaan tuottoon
rahaston salkussa ylsi saksalaisyhtiö Deutsche Office, 4.6
prosentin kurssinousulla.
Emme tehneet kuukauden aikana suurempia muutoksia rahaston
salkussa. Lisäsimme hieman sijoituksia Buwogiin ja kevensimme
Mercialyksen ja Klepierren omistusta.
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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 40,2 %

Ruotsi 13,6 %

Saksa 22,1 %

Alankomaat 7,4 %

Ranska 14,9 %

Suomi 1,9 %

Land Securities Group
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Unibail-Rodamco
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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

