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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Kesäkuu oli Frontier markkinoille alkuvuoteen nähden heikko.
Suhteellisesti heikoin alue oli Aasia, joka kärsi erityisesti
alkuvuoden tuottojen kotiuttamisesta. Vastaavasti Lähi-Itä piti
erinomaisesti pintansa markkinakorjauksen aikana. Alueen
hyvään menestykseen vaikutti erityisesti MSCIn indeksimuutoksiin
liittyvä julkistus, jonka mukaan Qatar ja Arabiemiraatit tullaan
nostamaan frontier markkina indeksistä kehittyvien markkinoiden
indeksiin keväällä 2014. Indeksimuutoksella odotetaan olevan
suuri merkitys koko alueen likviditeetille.
Poliittisella rintamalla keskiössä on luonnollisesti ollut Eqypt.
Erityisen epävakaasta poliittisesta tilanteesta huolimatta
presidentti Mohamed Mursin syrjäyttäminen nosti Egyptin
markkinoita muutamassa päivässä lähes +20%. Poliitisen
epävakauden takia Egytin paino salkussa tullaan edelleen
pitäämään hyvin alhaisena.
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Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake sijoittaa varansa pääasiassa
pienemmillä ja vähemmän likvideillä kehittyvillä sijoitusmarkkinoilla eli
Frontier-markkinoilla toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen arvopapereihin tai
yhteen tai useampaan näille markkinoille sijoittavaan muuhun
sijoitusrahastoon tai yhteissijoitusyritykseen. Rahasto pyrkii aktiivisella
salkunhoidolla ja maantieteellisellä allokaatiollla sijoitusten arvonnousuun
pitkällä aikavälillä maailman nopeimmin kasvavilla markkinoilla.
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MAAJAKAUMA

Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 33,5 %

Itä-Eurooppa 5,1 %

Afrikka 28,5 %

Latinalainen amerikka 5 %

Aasia 27,9 %
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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
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