
Salkunhoitajan kommentti

Vuoden alun hermostunut tunnelma jatkui helmikuussa. Tuloskausi
sai osakkeet heilumaan aika ajoin voimakkaasti, mutta kuun loppu
sujui positiivisissa tunnelmissa. Rahasto tuotti jälleen kerran
vertailuindeksiä paremmin (-0,89% vs. -1,16%). Pääosin tulokset
osuivat odotuksiin, joskin kautta linjan yhtiöiden näkymissä oli
havaittavissa varovaista ennakointia kuluvalle vuodelle.
Teemamme vahvuudet näkyivät kuitenkin tuloskertymissä ja
odotuksissa pidemmälle ajalle hyvin.

Kuukauden parhaat tuotot saatiin teollisuussektorista, jossa Eaton
ja Schneider ottivat piikkipaikat (+12,3% ja +9,12%). Vestas teki
erittäin hyvän tuloksen ja julkisti jättitilauksen Norjasta, jonka
perään osake jatkoi nousussa. Kuukauden miinukset kertyivät
Toyotasta ja myös SunPower korjasi aikaisempaa nousua, samoin
kuin Infineon Technologies. Teknologiasektorissa olemme
täydentäneet salkkua edelleen: meillä on nyt noin 20% salkun
sijoituksista ajoneuvoteknolgiassa ja IoT:ssä, jossa uusimmat
nimemme ovat NVIDIA, Qualcomm ja Texas Instruments.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 2,7
Rahasto-osuuden arvo 167,12 (29.02.2016, 1 K)
Salkunhoitaja Esa Saloranta
Vertailuindeksi MSCI World Net
Aloituspäivä 5.6.2002
ISIN-koodi FI0008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi ICEGUTB FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,5% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

eQ CO2 –rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka hyötyvät
energiasysteemin muutoksesta kohti matalampaa hiilijalanjälkeä. Rahaston
nimi oli eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 12.2.2016 saakka.

Jos haluat sijoitustoiminnassasi hyötyä globaaleista ilmastotrendeistä ja
teknologian kehittymisestä, tässä on hyvä rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa
osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

0

+50

% 05.06.2002 – 29.02.2016

Rahasto Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 20,2 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 20,6 %

Tracking error 7,8 %

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk -0,9 % -1,2 %
3 kk -6,6 % -13,0 %
vuoden alusta -4,4 % -6,7 %
12 kk -8,8 % -16,6 %
3 v p.a. 3,8 % 2,2 %
perustamisesta lähtien 67,1 % 41,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia 37,2 %
Teollisuus 26,1 %
Yhdyskuntapalvelut 25,2 %
Kestokulutustuotteet 11,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

NextEra Energy Inc 4,3 %
ITC Holdings Corp 4,1 %
PG&E Corp 3,8 %
ARM Holdings 3,7 %
Vestas Wind Systems A/S 3,7 %
SunPower Corp 3,6 %
General Electric 3,5 %
Vaisala OYJ- A SHS 3,5 %
Johnson Controls Inc 3,4 %
Eaton Corp PLC 3,3 %

Yhdysvallat 57,5 %
Suomi 6,1 %
Ranska 5,4 %
Saksa 4,0 %
Britannia 4,0 %

Tanska 3,9 %
Irlanti 3,6 %
Espanja 3,4 %
Italia 3,1 %
Alankomaat 2,8 %

MAAJAKAUMA

 

eQ CO2
Helmikuu 2016

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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