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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 8,2
Rahasto-osuuden arvo 102,50 (31.7.2013)
Salkunhoitaja Hannu Angervuo / Anne Brusila
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 14.3.2008
ISIN-koodi FI0008812987 (1 K),

FI0008812995 (1 T)
Bloomberg-koodi EQEUR1K FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1.70%
Merkintä-/lunastuspalkkio 1.00%/1.00%
Minimimerkintä 500 eur

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat pääsivät heinäkuussa nousuvauhtiin kesäkuun
reippaan laskun jälkeen, kun Fedin stimuluksen pienentämistä
USA:ssa ei nähtykään enää niin suoraviivaisena toimena. 
USA:ssa kurssit pääsivät kohoamaan jopa uuteen huippuun hyvin
sujuneen tuloskauden ansiosta. Euroopassa toisen kvartaalin
tuloskausi on sujunut hieman heikommin, tuloskasvun jäädessä
negatiiviseksi suhteessa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan,
mutta osakekurssit jaksoivat nousta tästä huolimatta.

Korkeaa osinkotuottoa nauttivat sektorit ovat tyypillisesti hieman
muuta markkinaa defensiivisempiä, mutta heinäkuussa
eurooppalaisten osinkoyhtiöiden kurssit vahvistuivat lähes muun
markkinan tahtia. Rahastomme tuotti 4.6 prosenttia yltäen hieman
vertailuindeksiään parempaan tuottoon.

Puolitimme heinäkuussa norjalaisyhtiö Fred Olsen Energyn
painon salkussa. Yhtiö raportoi hyvän toisen kvartaalin tuloksen,
mutta voimakkaan kurssinousun jälkeen osinkotuotto oli laskenut
3.5 prosenttiin. Koko salkun odotettu osinkotuotto oli kuun
vaihteessa 6.01 prosenttia.




Rahaston tavoitteena on saavuttaa rahaston varoille tuotto, joka pitkällä
aikavälillä ylittää eurooppalaisen STOXX Select Dividend 30 -tuottoindeksin
tuoton euroissa mitattuna. Tämä indeksi on myös rahaston vertailuindeksi.
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisiin
korkean osinkotuoton omaaviin yhtiöihin.
Rahaston varoja voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin
instrumentteihin, johdannaissopimuksiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa.
Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin markkinoiden epäedullisilta
muutoksilta suojautumiseksi ja salkunhoidon tehostamiseksi. Rahasto ei
lisää johdannaisilla Rahaston kokonaisriskiä yli tilanteen, jossa Rahaston
kaikki varat on sijoitettu osakemarkkinoille. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin
pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston perusvaluutta on
euro.
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Indeksi

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 12,3 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 11,8 %
Tracking error 7,0 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk 4,6 % 4,4 %
3 kk -0,3 % 0,2 %
vuoden alusta 8,5 % 2,8 %
12 kk 9,8 % 4,8 %
3 v p.a. 6,2 % 2,5 %
perustamisesta lähtien 2,5 % -25,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus 29,4 %
Tietoliikennepalvelut 21,1 %
Energia 18,8 %
Terveydenhuolto 10,1 %
Yhdyskuntapalvelut 8,7 %

Teollisuus 4,6 %
Informaatioteknologia 3,9 %
Materiaalit 3,3 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Swedbank AB- A SHARES 7,0 %
Seadrill Ltd 7,0 %
Freenet AG 5,9 %
AstraZeneca PLC (London) 4,6 %
Metso OYJ 4,6 %
Sampo-A SHS 4,5 %
TDC A/S 4,3 %
Vodafone Group 4,3 %
Tieto OYJ 3,8 %
National Grid PLC 3,7 %

MAAJAKAUMA

Britannia 25,5 % 

Suomi 19,5 % 

Norja 16,6 % 

Saksa 11,4 % 

Ruotsi 8,7 % 

Ranska 5,2 % 

Tanska 4,4 % 

Italia 3,6 % 

Alankomaat 3 % 

Espanja 2,1 % 


