
Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa osakemarkkina alkoi valmistautua tuloskauteen,
Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin ja vuoden lopun tärkeisiin
rahapoliittisiin päätöksiin. Liike oli vaisua, vertailuindeksi maailman
osakkeet tuotti euroissa 0,53%, rahasto jäi tällä kertaa -0,33%
pakkaselle. Salkun suhteen tuloskausi on vielä kesken, mutta
pääosin yhtiöt ovat osuneet odotusten mukaisesti raporteissaan.
Pettymyksen tuotti ams, joka kärsii Applen toimituksista,
positiivisella puolella vahvassa vedossa oli Saint-Gobain
parantuneiden näkymien myötä.

Qualcommin ja NXP:n yrityskauppa etenee, ja kuun lopussa GE
ilmoitti sijoittavansa Baker Hughsin kanssa perustettavaan
öljypalveluyhtiöön. Tämä viimeisin kauppa on rahaston teemojen
kannalta merkittävä tarkkailupiste: emme mielellään näe, että GE
panostaa öljysektoriin lainkaan. Toisaalta, nyt syntyvä
yhtiörakenne, joka listataan erikseen, antaa mahdollisuuden
erottaa fossiiliseen tuotantoon liittyvä teknologia tavalla, joka
varmistaa aikaisempien sijoitusten  pääomien turvan. Rahaston
valintojen suhteen tämän tapahtuman, ja sen vaikutukset GE:n
jäsentyvään uuteen strategiaan, ovat aivan keskeisiä
yhtiökohtaisia tilanteita.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 14,0
Rahasto-osuuden arvo 182,05 (31.10.2016, 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
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Rahasto Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 16,5 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 16,2 %

Tracking error 6,7 %

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk -0,3 % 0,5 %
3 kk 1,5 % 0,7 %
vuoden alusta 4,1 % 2,6 %
12 kk 8,0 % 2,0 %
3 v p.a. 4,6 % 5,9 %
perustamisesta lähtien 82,1 % 65,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia 48,5 %
Teollisuus 26,9 %
Yhdyskuntapalvelut 15,7 %
Kestokulutustuotteet 6,9 %
Rahoitus 1,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Alphabet Inc-CL A 6,4 %
General Electric 5,7 %
Apple 4,8 %
Trimble Navigation Ltd 4,2 %
Cie de St-Gobain 4,1 %
Schaeffler Ag 3,9 %
NXP Semiconductor NV 3,9 %
Vestas Wind Systems A/S 3,7 %
Acuity Brands Inc 3,7 %
SAP AG 3,4 %

Yhdysvallat 61,0 %
Saksa 10,5 %
Ranska 7,1 %
Alankomaat 4,2 %
Tanska 3,9 %

Espanja 3,5 %
Itävalta 3,4 %
Portugali 2,5 %
Suomi 1,9 %
Kiina 1,1 %

MAAJAKAUMA
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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


	eQ CO2
	Lokakuu 2016
	Salkunhoitajan kommentti
	PERUSTIEDOT
	TUOTTOKEHITYS ALUSTA
	TUOTTOKEHITYS
	TOIMIALAJAKAUMA
	KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA
	MAAJAKAUMA



