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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

Salkunhoitajan kommentti

Syyskuu oli kehittyville- ja frontier markkinoille positiivinen.
Rahaston arvo nousi 0,65 prosenttia. Rahavirrat pois kehittyviltä
markkinoilta on rauhoittunut. Frontiermarkkinoilta ei kukauden
aikan saatu merkittäviä markkinoihin vaikuttavia uutisia, vaan
markkinat seuraavat enemmän mitä tapahtuu Yhdysvaltojen
taloudessa. Kaikkien merkittävien frontier markkinoiden valuutat
heikkenivät euroa vastaa. Heikkeneminen ei johtunut frontier
markkinoista, vaan dollarin heikkenemisestä euroa vastaan. 

Aasian markkinoiden pörssi kehitys oli epäyhtenäistä.
Euromääräisesti paras markkina oli Vietnam 1,7 prosentin
nousulla, huonoin oli Bangladesh 6,6 prosentin laskulla. Indonesia
oli erittäin volatiili, päätyen 1,3 prosentin laskuun. Vahvimpia
markkinoita oli Arabimaat jotka Qataria lukuunottamatta nousivat.
Vahvinta nousu oli Dubaissa jossa noustiin 7 prosenttia. 

 



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 24,4
Rahasto-osuuden arvo 125,45 (30.9.2013)
Salkunhoitaja Jukka-Pekka Leppä / Mikael

Simonsen
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 19.12.2011
ISIN-koodi FI4000035845 (1 K),

FI4000035837 (1 T)
Bloomberg-koodi ICEFRMB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,00% pa.+tuottosid.
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake sijoittaa varansa pääasiassa
pienemmillä ja vähemmän likvideillä kehittyvillä sijoitusmarkkinoilla eli
Frontier-markkinoilla toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen arvopapereihin tai
yhteen tai useampaan näille markkinoille sijoittavaan muuhun
sijoitusrahastoon tai yhteissijoitusyritykseen. Rahasto pyrkii aktiivisella
salkunhoidolla ja maantieteellisellä allokaatiollla sijoitusten arvonnousuun
pitkällä aikavälillä maailman nopeimmin kasvavilla markkinoilla.
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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 7,8 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 9,1 %
Tracking error 6,1 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk 0,6 % 0,7 %
3 kk -2,2 % 2,1 %
vuoden alusta 8,9 % 15,1 %
12 kk 10,5 % 15,7 %
3 v p.a. - -
perustamisesta lähtien 25,5 % 24,8 %

MAAJAKAUMA

Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 33,5 % 

Afrikka 28,5 % 

Aasia 27,9 % 

Itä-Eurooppa 5,1 % 

Latinalainen amerikka 5 % 


