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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,
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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 37,2
Rahasto-osuuden arvo 158,54 (28.11.2014)
Salkunhoitaja Perttu Tevanen
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 30.9.1999
ISIN-koodi FI0008812359 (1 K),

FI0008804687 (2 K),
FI0008807243 (2 T)

Bloomberg-koodi WIPSMAA FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70% (1-sarjat), 0,90% (2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur (2-sarjat 50000 eur)

Salkunhoitajan kommentti

Marraskuussa osakemarkkinat nousivat Euroopan Keskuspankin
pääjohtajan antaessa lausuntoja elvytyksen lisäämisen puolesta.
Samoihin aikoihin myös Kiina ilmoitti koronlaskusta, mikä lisäsi
markkinoiden optimismia entisestään. Myös öljyn hinta jatkoi
syöksykierrettään lisäten globaalin talouskasvun kiihtymisen
edellytyksiä. Kaikki edellä mainittu johti siihen, että erityisesti
Kiinariippuvaiset suuret yhtiöt pärjäsivät tuotoissa erittäin hyvin.

Rahaston kannalta öljyn hinnan lasku ei ollut ainoastaan hyvä
asia. Rahastossa on jonkin verran yhtiöitä, joihin halpeneva öljy
vaikuttaa käänteisesti. Rahasto nousi kuitenkin kuukauden aikana
0,8 prosenttia. Rahasto päätti myös osallistumisesta
kyberturvallisuusyhtiö Nixun antiin. Yhtiö on omalla alallaan
erinomaisessa maineessa ja yhtiön kasvuedellytykset ovat
mainiot. Hankinta rahoitettiin myymällä loput Sanitecin osakkeista,
joista oli tehty ostotarjous aikaisemmin.


Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö pyrkii sijoittamaan varansa
kohtuullisesti hinnoiteltujen pienten ja keskisuurten Pohjoismaisten yritysten
osakkeisiin. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti sitä, että
sijoituskohteella on oltava vahva markkina-asema omalla alallaan ja/tai
omalla markkina-alueellaan. Rahaston varoja voidaan sijoittaa osakkeisiin ja
osakesidonnaisiin instrumentteihin, johdannaissopimuksiin ja talletuksiin.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

30.09.1999 - 28.11.2014

+100 %

+300 %

+500 %

+700 %

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 15,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 0,8 %
3 kk 1,9 %
vuoden alusta 10,7 %
12 kk 14,4 %
3 v p.a. 23,4 %
perustamisesta lähtien 692,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia 30,2 %
Teollisuus 29,8 %
Päivittäistuotteet 10,8 %
Energia 7,5 %
Materiaalit 6,9 %

Terveydenhuolto 5,5 %
Kestokulutustuotteet 5,0 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Elektrobit Corp 11,1 %
Opera Software ASA 5,2 %
Ponsse Oy 5,0 %
Borregaard ASA 4,7 %
Avance Gas Holding Ltd 3,8 %
Loomis AB-B 3,8 %
Net Entertainment NE AB-B SH 3,6 %
Affecto OYJ 3,3 %
BW LPG Ltd 3,2 %
Revenio Group OYJ 3,2 %

MAAJAKAUMA

Suomi 41,5 % 

Ruotsi 27,4 % 

Norja 22,9 % 

Tanska 8,3 % 


