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Korot jatkoivat selvää laskuaan myös lokakuussa, kun
koronapandemian toinen aalto levisi ympäri Eurooppaa aiheuttaen
uusia rajoitustoimia useassa Euroopan maassa. Markkinat
pelkäävät uusien rajoitustoimien kääntävän toipuvat taloudet
uudelleen laskuun. Lisäksi Yhdysvaltojen marraskuun alun vaalit ja
brexit-neuvotteluiden hidas eteneminen aiheuttivat epävarmuuden
kasvua markkinoilla. Euroopan keskuspankki vihjaili kokouksessa
mahdollisista lisäelvytystoimista joulukuun kokouksessaan, mikä
osaltaan tuki korkomarkkinaa. Viitekorkona käytetty Saksan 10vuoden valtiolainakorko laski kuukauden aikana 10 korkopisteellä 0,63 prosenttiin. Liike oli samansuuntainen koko korkokäyrällä
pitäen käyrän muodon lähes muuttumattomana. Yrityslainojen
korkoerot liikkuivat lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta
varsin vähän viime kuussa. Eurooppalaisten HY-lainojen korkoerot
nousivat viidellä korkopisteellä, kun taas Yhdysvalloissa korkoerot
jopa kaventuivat hieman. Korkoerot kuitenkin nousivat kuun loppua
kohden, kun tunnelma markkinoilla heikkeni edellä kuvatuista
syistä.
Rahaston arvo muuttui lokakuussa -0,17 prosentilla, kun taas
rahaston vertailuindeksin arvo nousi 0,38 prosenttia. Ero selittyy
isolta osalta lainavalinnalla.
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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 joukko‐
lainoihin, mutta valuuttariski suojataan euroihin. Rahasto ei sijoita lainkaan
finanssitoimialalle.
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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Laina
Energias De Portugal Sa 4,496 % 30.4.2079
Elm For Firmenich Intern 3,75 % 3.9.2025
Talktalk Telecom Group 3,875 % 20.2.2025
Blitz F 6 % 30.07.2026
Telefonica Europe Bv 3.875 % 22.9.2026
Vodafone Group Plc 3,1 % 3.1.2079
Vertical Midco Gmbh 4,375 % 15.7.2027
Dkt Finance Aps 7 % 17.06.2023
Sunshine Mid Bv 6,5 % 15.05.2026
Eircom Finance Dac 3,5 % 15.5.2026
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