
eQ Frontier Osake
Joulukuu 2015

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

Salkunhoitajan kommentti

Loppuvuodelle odoteltu "joulupukkiralli" jäi tällä kertaa varsin
laihaksi. Sijoittajien tunnelmat olivat vuoden vaihteen lähestyessä
yleisesti ottaen hyvin varovaiset. Epävarmuuden taustalla oli
erityisesti raaka-aineiden hintojen poikkeuksellisen voimakas
lasku sekä huolet suurten kehittyvien talouksien kasvun
jatkumisesta.

Frontier markkinoille joulukuu oli globaalien osakemarkkinoiden
tapaan tahmea, MSCI Frontier indeksi laski kuukauden päätteeksi
noin 3 prosenttia, MSCI maailman indeksin laskiessa noin 4,5
prosenttia. Frontier markkinoiden tuottoero verrattuna maailman
indeksiin johtui pääasiassa Nigerian markkinoiden voimakkaalla
nousulla, MSCI Nigeria indeksi vahvistui vuoden kahden viimeisen
markkinapäivän aikana noin 7,5 prosenttia (Eur). Voimakasta
markkinaliikettä selittää Nigerian suurimpiin yhtiöihin (mm.
Dangote Cement) kohdistunut vuoden lopun ostoaalto. Tulevaa
vuotta silmällä pitäen Frontier markkinoiden potentiaalisin talous
on edelleen Vietnam. Maan vahva BKT-kasvu (6,7 %), yhä
laskeva inflaatio ja voimakas ulkomaisen pääoman sisäänvirtaus
tukevat ensi vuoden positiivisia näkymiä.
       

     

 



PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 20,5
Rahasto-osuuden arvo 138,11 (31.12.2015)
Salkunhoitaja Lauri Svartling
Vertailuindeksi MSCI Frontier Markets Net Return
Aloituspäivä 19.12.2011
ISIN-koodi FI4000035845 (1 K),

FI4000035837 (1 T)
Bloomberg-koodi ICEFRMB FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,00% pa.+tuottosidonnainen

palkkio
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

Erikoissijoitusrahasto 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 12,1 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 13,2 %
Tracking error 6,4 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk -4,3 % -3,0 %
3 kk 0,2 % 1,5 %
vuoden alusta -6,2 % -4,7 %
12 kk -6,2 % -4,7 %
3 v p.a. 6,2 % 11,8 %
perustamisesta lähtien 38,1 % 51,5 %

MAAJAKAUMA

Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 33,5 % 

Afrikka 28,5 % 

Aasia 27,9 % 

Itä-Eurooppa 5,1 % 

Latinalainen amerikka 5 % 


