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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Elokuu oli markkinoilla voimakas laskukuukausi. Huolet Kiinan ja
sen myötä globaalin talouskasvun hiipumisesta sysäsivät
osakkeet laskuun ympäri maailmaa. Markkinoiden volatiliteettia
mittaava VIX-indeksi kohosi korkeimmillaan yli 50:n, mikä ylittää
vuoden 2011 eurokriisin huipun. Suurin kurssipudotus nähtiin
kehittyvillä markkinoilla. Euroopassa osakemarkkina laski reilut 8
ja USA:ssa euromääräisesti reilut 7 prosenttia.
Euroopan listattu kiinteistösektori säilytti arvoaan paremmin
elokuun markkinamyllerryksessä kuin perinteiset osakemarkkinat.
EPRA-indeksillä mitattuna laskua kertyi 3.4 prosenttia. eQ
Eurooppa Kiinteistö -rahaston arvo laski hivenen vähemmän, 2.9
prosenttia.
Parhaiten salkkuyhtiöistä menestyivät asuinkiinteistöjä omistavat
Deutsche Annington ja Buwog, jotka ylsivät lähes 3 prosentin
kurssinousuun. Heikointa kurssikehitystä nähtiin tällä kertaa
suurissa brittiyhtiöissä, jota voimisti punnan halpeneminen euroa
vastaan lähes 4 prosentilla. Esimerkiksi Land Securitiesin kurssi
heikkeni euromääräisesti yli 7 prosenttia ja British Landin reilut 6
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 36,6 %

Alankomaat 10,5 %

Saksa 24,6 %

Ranska 9,5 %

Ruotsi 12,5 %

Suomi 6,3 %
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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

