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Huhtikuussa pidetty Euroopan keskuspankin kokous ei tarjonnut
suuria uutisia korkomarkkinoille. EKP ilmoitti jatkavansa ostoohjelmaansa suunnitellusti ainakin tämän vuoden loppuun ja
pitävän ohjauskorkonsa nykyisillä tasoilla vielä toistaiseksi. EKP:n
mukaan euroalueen taloudessa on paljon piristymisen merkkejä,
mutta inflaatio ei ole vielä toivotulla tasolla, joten elvyttävää
rahapolitiikkaa ei voida vielä lopettaa. Markkinat ottivat ilolla
vastaan Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen
tuloksen, mikä näkyi erityisesti Ranskan valtion- ja yrityslainojen
hintojen nousuna.
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Bloomberg-koodi
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio
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140 (28.04.2017, 1 K)
Antti Savelainen
4.7.2000
FI0008804612 (1 K)
AURLIKV FH (1 K)
0,25%
0,00%/0,00%
500 eur

EKP:n negatiivinen talletuskorko on painanut myös liikepankkien
talletuskorkoja, mikä on saanut sijoittajia etsimään vaihtoehtoja
pankkitalletuksille lyhyistä yrityslainoista. Yrityslainojen kysyntä
onkin säilynyt voimakkaana matalista tuotto-odotuksista ja korkeista
hinnoista huolimatta. Tämän johdosta rahamarkkinoiden tuottoodotus tulee säilymään matalana mutta tasaisena myös
tulevaisuudessa.

eQ Rahamarkkina on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa
lyhyen duraation
ja hyvän luottoluokituksen omaaviin, euromääräisiin
korkoinstrumentteihin, kuten sijoitustodistuksiin, yritystodistuksiin sekä
vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Pääosa varoista sijoitetaan
eurooppalaisten valtioiden, kuntien ja rahoituslaitosten liikkeeseenlaskemiin
arvopapereihin, joiden luottoluokitus on erinomainen. Laina-ajaltaan
sijoitukset ovat alle vuoden mittaisia.
Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa vakaata tuottoa ja tasaista
arvonkehitystä, mutta ei halua sitoa varoja tiettyyn eräpäivään, kuten
määräaikaistalletuksissa. Rahaston suositeltu sijoitushorisontti on vähintään 3
kuukautta.
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KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA
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Goldman Sachs Group Inc FLT 11.09.2018
Fce Bank Plc FLT 10.02.2018
Central Bank Of Savings FLT 26.01.2018
Fazer CP 03.05.2017
Ramirent CP 09.05.2016
Credit Suisse Ag London FLT 18.06.2018
Sampo CP 08.09.2017
Scania CP 19.5.2017
Nooa Bank FLT 05.05.2017
Tieto CP 05.05.2017

Osuus
6,5 %
5,5 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
3,3 %
3,3 %
3,3 %
3,2 %
3,2 %

11,2 %

RISKITUNNUSLUVUT
A

BBB

Ei luokitusta

Korkoriskin duraatio
Keskimääräinen luottoluokitus

0,2 vuotta
BBB+

TOIMIALAJAKAUMA
Sykliset
Rahoitus
Ei-sykliset

39,2 %
39,0 %
10,3 %

Yhdyskuntapalvelut
Valtiot
Energia

9,4 %
1,7 %
0,3 %
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