
Salkunhoitajan kommentti

Euroopan keskuspankki päätti pitää ohjaus- ja talletuskorkonsa
ennallaan syyskuun kokouksessaan, koska inflaatio ei ota
kiihtyäkseen euroalueella. Markkinoilla odotetaan Euroopan
keskuspankin jatkavan löysää rahapolitiikkaansa vielä toistaiseksi ja
futuurimarkkinat ennustavat, että ohjauskorkoa nostettaisiin
nykyisestä nollasta prosentista ylöspäin vasta joulukuussa 2018. 

Rahamarkkinoilla oli syyskuussa vaikea löytää positiivisia tuottoja
kaikkien Euribor-korkojen ollessa negatiivisia. Kolmen kuukauden
Euribor on tällä hetkellä -0,33 prosentissa ja futuurimarkkinat
ennustavat sen nousevan positiiviseksi vasta vuoden 2019 lopussa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 38,9
Rahasto-osuuden arvo 139,85 (29.09.2017, 1 K)
Salkunhoitaja Antti Savelainen
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 4.7.2000
ISIN-koodi FI0008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi AURLIKV FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,25%
Merkintä-/lunastuspalkkio 0,00%/0,00%
Minimimerkintä 500 eur

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.

Rahoitus 35,8 %
Sykliset 27,3 %
Ei-sykliset 13,8 %
Valtiot 9,2 %

Teknologia 6,2 %
Yhdyskuntapalvelut 4,6 %
Telekomm. 3,1 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA
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TOIMIALAJAKAUMA

TUOTTOKEHITYS

1 kk -0,01 %
3 kk -0,08 %
vuoden alusta -0,18 %
12 kk -0,20 %
3 v p.a. -0,08 %
perustamisesta lähtien 39,85 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina Osuus

Huhtamäki CP 21.05.2018 7,7 %
Tieto CP 31.10.2017 5,1 %
Goldman Sachs Group Inc FLT 11.09.2018 4,6 %
Bank Of Nova Scotia FLT 10.09.2018 4,6 %
Scania Cv Ab FLT 24.10.2018 4,6 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV FLT 16.7.2018 4,6 %
Sydbank A/S FLT 22.05.2018 4,1 %
Pohjolan Voima CP 02.02.2018 3,9 %
Hexagon CP 24.10.2017 3,9 %
Sponda CP 13.02.2018 3,8 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio 0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus BBB

 

eQ Rahamarkkina
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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
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