
Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvien markkinoiden heikko kehitys jatkui joulukuussa.
Rahaston arvo laski -2,5 prosenttia. Markkinoita painoi huoli
kauppasodasta ja mahdollisesta kasvun hidastumisesta.
Kohdemarkkinoistamme heikoimmin kehittyivät Hongkongissa
noteeratut kiinalaiset osakkeet -5,8 prosenttia ja Thaimaa -4,2
prosenttia. Parhaiten kehittyvät Malesia +0,7% ja Indonesia +0,6%. 
Etelä-Afrikan pörssi oli paikallaan.

Rahaston salkkuun ostettiin yksi uusi osake, Vietnamilainen
teollisuuskyliä rakentava ja operoiva yhtiö Kinh Bac City
Development. Teollisuuskylien tonttien kysyntä on ollut
voimakkaassa nousussa, kun yhtiöt etsivät kauppasodan pelossa
uusia tuotantopaikkoja kiinan sijalle. Yhtiön PE-luku on 8,0 ja
odotettu osinkotuotto 7,6 prosenttia. Salkusta myyttiin kaksi
osaketta. Ensimmäinen myyty oli indonesialainen Bank Bukobin,
joka lopetti osingon maksun. Toinen myyty osake oli meksikolainen
autonosien valmistaja Rassini SAB, josta tehtiin ostotarjous.
Rahaston salkun odotettu osinkotuotto on nyt 7,0 prosenttia ja
salkun vuoden 2019 PE-luku on 9,5.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 55,1
Rahasto-osuuden arvo 98,75 (31.12.2018, 1 K)
Salkunhoitaja Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä 31.5.2017
ISIN-koodi FI4000252333 (1 K), FI4000261094 (1

T), FI4000261086 (2 K)
Bloomberg-koodi EQMSC1K FH (1K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 2,50% (1-sarjat), 1,50% +tuottosid.(2-

sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti
hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten
osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Sijoituskohteena ovat yhtiöt, jotka
maksavat hyvää ja vakaata osinkoa, mutta samalla kasvattavat
liiketoimintaansa.

Yhtiövalinnassa hyödynnetään kvantitatiivista seulontamallia, jonka
perusteella lähempään tarkasteluun valitaan noin 500 valikoiduilta
tunnusluvuiltaan mielenkiintoisinta yhtiötä. Rahastoon valitaan tarkemman
analyysin perusteella 40–60 näkemyksemme mukaan parasta
sijoituskohdetta.

Jos haluat sijoittaa osinkoteemalla myös kehittyvillä osakemarkkinoilla
toimiviin, pienempiin yhtiöihin, on tässä sijoitustyyliltään ainutlaatuinen rahasto
käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla
erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 13,7 %

Kestokulutustuotteet 24,5 %
Informaatioteknologia 23,1 %
Teollisuus 11,5 %
Rahoitus 8,2 %

Päivittäistuotteet 7,8 %
Kiinteistösijoitukset 6,3 %
Materiaalit 4,1 %
Terveydenhuolto 2,7 %

TUOTTOKEHITYS

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

TOIMIALAJAKAUMA

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Eurocharm Holdings Co Ltd 4,0 %
China Aoyuan Group Ltd 3,8 %
Sitronix Technology Corp 3,8 %
Industri Jamu Dan Farmasi Sido 3,7 %
Viglacera Corp 3,3 %
Gemadept Corp 3,0 %
Getac Technology Corp 2,9 %
Zavarovalnica Triglav Dd 2,7 %
Tallinna Sadam As 2,7 %
Kgi Securities Thailand Pcl 2,7 %

Kiina 24,8 %
Taiwan 24,8 %
Vietnam 8,0 %
Thaimaa 8,0 %
Slovenia 7,8 %

Indonesia 6,0 %
Puola 3,7 %
Hongkong 3,4 %
Brasilia 2,6 %
Malesia 2,5 %

MAAJAKAUMA
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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
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