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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 40,3
Rahasto-osuuden arvo 171,31 (30.1.2015)
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

Salkunhoitajan kommentti

Tammikuussa nähtiin varsin voimakas tammikuuralli ja osakkeet
nousivat erityisesti Euroopassa voimakkaasti. Nousun takana oli
ennen kaikkea EKP:n päätös aloittaa massiivinen velkakirjojen
osto-ohjelma. Ohjelman mukaisesti EKP tulee ostamaan
velkakirjalainoja 60 miljardin kuukausivauhtia. Päätös tarkoittaa,
että korkotasot tulevat pysyttelemään erittäin alhaisilla tasoilla
vielä pitkään. Näin ollen osakkeiden suosio sijoituskohteina säilyy
hyvällä tasolla.

Rahasto tuotti kuukauden aikana 6,8 prosenttia. Rahastossa ei
tehty suuria muutoksia kuukauden aikana.  Glastonin osakemäärä
tuplattiin, kun suuri omistaja myi merkittävän osakemäärän
markkinoilla. Otimme osaa pienyhtiöseminaariin, jossa tapasimme
noin 15 salkkuyhtiötä ja muuten kiinnostavaa firmaa. Yleinen
ilmapiiri oli varsin positiivinen ja pohjoismaisten yhtiöiden
ennusteita on nostettu viime viikkoina. Tuloskauden aikana ja sen
jälkeen arvioimme salkun sisällön ja teemme tarvittavat
muutokset.


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
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30.09.1999 - 30.01.2015

+100 %

+300 %

+500 %

+700 %

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 15,2 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 6,8 %
3 kk 8,9 %
vuoden alusta 6,8 %
12 kk 20,9 %
3 v p.a. 20,9 %
perustamisesta lähtien 756,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus 30,8 %
Informaatioteknologia 30,0 %
Päivittäistuotteet 7,6 %
Materiaalit 7,6 %
Energia 6,5 %

Terveydenhuolto 5,7 %
Kestokulutustuotteet 5,4 %
Rahoitus 2,3 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Elektrobit Corp 11,2 %
Borregaard ASA 5,1 %
Opera Software ASA 5,0 %
Ponsse Oy 4,4 %
Loomis AB-B 3,9 %
Net Entertainment NE AB-B SH 3,6 %
Avance Gas Holding Ltd 3,4 %
Cramo OYJ 3,4 %
Revenio Group OYJ 3,3 %
Affecto OYJ 3,2 %

MAAJAKAUMA

Suomi 42,9 % 

Ruotsi 29,4 % 

Norja 19,2 % 

Tanska 8,6 % 


