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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 33,6
Rahasto-osuuden arvo 149,91 (31.12.2015)
Salkunhoitaja Dick Lund
Vertailuindeksi STOXX Select Dividend 30 Net

Return
Aloituspäivä 14.3.2008
ISIN-koodi FI0008812987 (1 K),

FI0008812995 (1 T)
Bloomberg-koodi EQEUR1K FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70%
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur

Salkunhoitajan kommentti

Tapahtumarikas vuosi saatiin päätökseen. Viime vuotta värittivät
erityisesti keskuspankkien näkyvä rooli, raaka-aineiden
poikkeuksellisen raju hintojen lasku sekä huolet kehittyvien
talouksien kasvun jatkumisesta. USA:n koronnostojen alkaminen
ja vastaavasti Euroopan keskuspankin edelleen voimakkaana
jatkuva elvytys painoivat euron kurssin vuoden päätteeksi 11
prosenttia heikommaksi suhteessa dollariin. Joulukuussa koettiin
muutaman hyvän kuukauden jälkeen reipas rekyyli
osakemarkkinoilla.  

eQ Eurooppa Osinko rahaston arvo nousi viime vuonna 18,4
prosenttia, mutta laski joulukuussa 3,6 prosenttia. Osinkoteema
toimi viime vuonna varsin hyvin. Hyvät osingonmaksajat tuottivat
paremmin kuin osakemarkkinat keskimäärin. Sijoittajat hakevat
turvaa ja ennustettavuutta, mitä hyvät osingonmaksajat tarjoavat.
Rahaston sijoitusten osinkotuotto on tällä hetkellä noin 5,3
prosenttia. 




Rahaston tavoitteena on saavuttaa rahaston varoille tuotto, joka pitkällä
aikavälillä ylittää eurooppalaisen STOXX Select Dividend 30 -tuottoindeksin
tuoton euroissa mitattuna. Tämä indeksi on myös rahaston vertailuindeksi.
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisiin
korkean osinkotuoton omaaviin yhtiöihin.
Rahaston varoja voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin
instrumentteihin, johdannaissopimuksiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa.
Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin markkinoiden epäedullisilta
muutoksilta suojautumiseksi ja salkunhoidon tehostamiseksi. Rahasto ei
lisää johdannaisilla Rahaston kokonaisriskiä yli tilanteen, jossa Rahaston
kaikki varat on sijoitettu osakemarkkinoille. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin
pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston perusvaluutta on
euro.
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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 18,3 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 19,1 %
Tracking error 5,7 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk -3,6 % -3,9 %
3 kk 6,4 % 6,0 %
vuoden alusta 18,4 % 7,9 %
12 kk 18,4 % 7,9 %
3 v p.a. 16,6 % 11,9 %
perustamisesta lähtien 49,9 % 2,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus 41,2 %
Teollisuus 13,8 %
Yhdyskuntapalvelut 9,3 %
Päivittäistuotteet 8,4 %
Materiaalit 7,7 %

Kestokulutustuotteet 5,6 %
Tietoliikennepalvelut 4,6 %
Energia 3,8 %
Terveydenhuolto 2,0 %
Informaatioteknologia 1,6 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Skandinaviska Enskilda Banken AB-A 6,1 %
Nordea Bank AB- FDR 5,8 %
National Grid PLC 4,7 %
Kesko OYJ-B SHS 4,2 %
Marine Harvest ASA 4,1 %
AXA SA 3,8 %
Royal Dutch Shell 3,8 %
Nexity SA 3,7 %
Engie 3,7 %
Persimmon PLC 3,4 %

MAAJAKAUMA

Suomi 27,8 % 

Britannia 17,5 % 

Ranska 16 % 

Ruotsi 12,7 % 

Alankomaat 8,1 % 

Norja 7,5 % 

Saksa 7 % 

Sveitsi 1,9 % 

Itävalta 1,6 % 


