
Salkunhoitajan kommentti

Osinkostrategia todisti jälleen vahvuutensa vaikeassa
markkinatilanteessa lokakuussa. Kun eurooppalaiset osakkeet
päätyivät vajaan prosentin miinukselle kuukauden aikana, päästiin
osinko-osakkeilla pienelle plussalle. Tuloskausi aiheutti
poikkeuksellisen paljon liikkeitä yksittäisissä osakkeissa. USA:n
lähestyvät presidentinvaalit ja trendimuutos valtiolainakoroissa
olivat pääsyyt yleisosakemarkkinoiden pehmeyteen. Rahaston
arvo oli muuttumaton lokakuussa, vertailuindeksi nousi samaan
aikaan 0,2 prosenttia.

Muokkasimme rahastoa kuukauden aikana. Myimme noin
kolmasosan pankkiomistuksistamme pois hyvän arvonkehityksen
jälkeen. Omistamamme pankkiosakkeet ovat kehittyneet
huomattavasti Euroopan pankkisektoria paremmin ja myös
päihittäneet yleisen markkinakehityksen tänä vuonna.
Kevensimme myös isolla painolla ollutta Daimlerin osaketta. Tilalle
olemme ostaneet rajusti laskeneita kiinteistö-
sijoitusosakkeita, uusina sijoituksina British Land (5 %
osinkotuotto) ja Citycon (7 % osinkotuotto). Hankimme myös
uutena sijoituksena lääkeyhtiö Sanofin osaketta salkkuun. Osake
on laskenut rajusti, kun terveydenhuolto-osakkeet ovat olleet
paineessa presidentinvaalien lähestyessä ja yhtiön tärkeän
diabetesmarkkinan hintapaineiden takia. Yhtiön raportoima tulos
oli selvästi odotuksia parempi, mikä siivitti kurssin kovaan
nousuun. Rahaston osinkotuotto on 5,7 prosenttia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 23,1
Rahasto-osuuden arvo 149,83 (31.10.2016, 1 K)
Salkunhoitaja Dick Lund
Vertailuindeksi STOXX Select Dividend 30 Net Return
Aloituspäivä 14.3.2008
ISIN-koodi FI0008812987 (1 K)
Bloomberg-koodi EQEUR1K FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70%
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur

eQ Eurooppa Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa
pääasiassa eurooppalaisiin, systemaattisesti korkeaa osinkotuottoa
maksaviin yhtiöihin. Pääpaino on likvideissä, suurissa yrityksissä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille
korkeaa osinkotuottoa painottaen. Kuten kaikissa osakerahastoissa, tulisi
sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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% 14.03.2008 – 31.10.2016

Rahasto Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 22,7 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 20,8 %

Tracking error 5,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Skandinaviska Enskilda Banken AB-A 6,4 %
Nordea Bank AB- FDR 5,9 %
Daimler AG-REGISTERED SHARES 5,6 %
Royal Dutch Shell 5,0 %
Nokia OYJ 4,4 %
Stora Enso OYJ-R SHS 4,3 %
Telenor ASA 4,2 %
Freenet AG 3,7 %
Persimmon PLC 3,4 %
Carillion PLC 3,3 %

Suomi 24,3 %
Britannia 15,5 %
Ranska 13,2 %
Ruotsi 11,6 %
Saksa 10,2 %

Alankomaat 9,8 %
Norja 8,1 %
Sveitsi 2,8 %
Espanja 2,4 %
Itävalta 2,1 %

Rahoitus 39,4 %
Kestokulutustuotteet 13,4 %
Teollisuus 9,3 %
Tietoliikennepalvelut 8,0 %
Terveydenhuolto 5,3 %

Energia 5,1 %
Informaatioteknologia 4,4 %
Materiaalit 4,3 %
Yhdyskuntapalvelut 3,5 %
Päivittäistuotteet 2,2 %

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk -0,0 % 0,2 %
3 kk 3,3 % -0,1 %
vuoden alusta -0,0 % -2,0 %
12 kk -0,6 % -3,5 %
3 v p.a. 10,8 % 7,1 %
perustamisesta lähtien 49,8 % -0,0 %

MAAJAKAUMA

TOIMIALAJAKAUMA
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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
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