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Toukokuussa Italian tilanne vei lähes kaiken huomion
korkomarkkinoilla. Ensiksi markkinoita heilutti tieto, että Italiaan olisi
tulossa kahden populistipuolueen muodostama hallitus, jonka
hallitusohjelma leikkaisi veroja ja samalla lisäisi valtion menoja.
Tilanne eskaloitui vielä, kun Italian presidentti ei hyväksynyt
kaavailtua valtiovarainministeriä ja seurauksena pelättiin, että
maassa joudutaan järjestämään uudet vaalit ja niistä tulisi lopulta
vaalit maan eurojäsenyydestä. Tilanne rauhoittui kuitenkin aivan
kuun lopussa, kun näytti siltä, että maahan saataisiin kuitenkin uusi
hallitus ilman, että tarvittaisiin järjestää uudet vaalit. Myös
Espanjassa nähtiin pieni kriisi, kun maan hallitus joutui
luottamusäänestyksen hallituksen korruptioskandaalin vuoksi.
Poliittinen epävarmuus jätti varjoonsa muun muussa odotuksia
korkeammat inflaatioluvut euroalueelta, mitkä eivät vaikuttaneet
korkotasoon nimeksikään. High Yield markkina ei ollut immuuni
Italian tilanteen aiheuttamalle turbulenssille. Korkoerot levenivät niin
Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin toukokuun aikana. Euroopassa
korkoero leveni reilulla 50 korkopisteellä kun Yhdysvalloissa nousu
jäi vajaaseen 20 pisteeseen. Suurin leveneminen nähtiin
Italialaisissa ja Espanjalaisissa HY-lainoissa valtiolainojen perässä.
Rahaston arvo laski toukokuussa prosentilla korkoerojen
levenemisen seurauksena. Vertailuindeksi laski samassa ajassa
0,94 prosentilla huhtikuusta.
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eQ High Yield on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa
pääasiassa matalamman luottoluokituksen kuin BBB Standard & Poors’in tai
sitä vastaavan muun kansainvälisen luokituslaitoksen luokituksen omaaviin
yrityslainoihin. Sijoitukset tehdään pääasiassa euro- ja usd-määräisiin
joukkolainoihin, mutta valuuttariski suojataan euroihin. Rahasto ei sijoita
lainkaan finanssi toimialalle.
Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä matalan luottoluokituksen
yrityslainojen tarjoamasta korkeammasta tuotto-odotuksesta – ja hyväksyy
myös tähän liittyvän riskin. Rahasto soipii useamman vuoden sijoitukseksi.
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KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA
Laina
Ses Sa 5.625 % 29.01.2024
Diebold Inc 8.5 % 15.04.2024
Talktalk Telecom Group 5.375 % 15.01.2022
Ball Corp 4.375 % 15.12.2023
Loxam Sas 6 % 15.04.2025
LGE Holdco VI 7,125 % 15.5.2024
Upc Holding Bv 3.875 15.06.2029
Virgin Media Finance PLC 7 % 15.04.2023
Silgan Holdings Inc 3.25 % 15.03.2025
Kme Ag 6.75 % 01.02.2023
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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
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