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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

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 44,2
Rahasto-osuuden arvo 187,72 (31.3.2015)
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

Maaliskuussa kvartaali saatiin päätökseen hienoisissa
nousutunnelmissa. Markkinoilla nähtiin kuun lopussa jo pientä
voittojen kotiutusta vahvan nousun jälkeen. Kansainvälisten
sijoittajien kiinnostus Eurooppaa ja Pohjoismaita kohtaan jatkui
edelleen vahvana. Viime aikoina euroalueen talousluvut ovat
olleet rohkaisevia ja EKP:n tarjoama elvytys pitää korot alhaalla
vielä pitkään. Samaan aikaan Yhdysvallat kärsii vahvasta taalasta
ja tulosennusteita rapakon takana vedetään valuuttavetoisesti
alaspäin.

Rahastossa jatkettiin aktiivista toimintaa listausmarkkinoilla ja
osallistuimme kuukauden aikana kahteen antiin. Ensimmäisenä
osallistuimme ruotsalaisen online live kasinopelejä tekevän
Evolution Gamingin antiin. Live kasinot ovat nettikasinoiden
voimakkaimmin kasvava alatoimiala yhtiö omaa huiman
kasvupotentiaalin. Toiseksi otimme annista salkkuun Asiakastieto
Oy:n. Asiakastieto on suomalainen luottotietoyhtiö. Uudet
hankinnat rahoitimme keventämällä salkkua tasaisesti.


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.
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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 14,8 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 3,6 %
3 kk 13,5 %
vuoden alusta 21,3 %
12 kk 27,3 %
3 v p.a. 23,6 %
perustamisesta lähtien 872,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus 29,6 %
Informaatioteknologia 24,7 %
Terveydenhuolto 8,7 %
Materiaalit 7,7 %
Energia 7,7 %

Päivittäistuotteet 6,7 %
Kestokulutustuotteet 4,1 %
Rahoitus 3,8 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Elektrobit Corp 7,0 %
Borregaard ASA 5,2 %
Ponsse Oy 4,7 %
Avance Gas Holding Ltd 4,2 %
Revenio Group OYJ 3,9 %
Hemfosa Fastigheter AB 3,8 %
Cramo OYJ 3,7 %
Bavarian Nordic A/S 3,6 %
BW LPG Ltd 3,5 %
Affecto OYJ 3,4 %

MAAJAKAUMA

Suomi 44,1 % 

Ruotsi 28 % 

Norja 19,3 % 

Tanska 8,5 % 


