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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Reunamarkkinoiden
hyvä
kehitys
jatkui
marraskuussa,
huolimattaa siitä, että kehittyvät markkinat kokonaisuutena olivat
pienessä laskussa. Rahaston arvo nousi 1,2 prosenttia.
Valuuttakurssit aiheuttivat yhä merkittävää heiluntaa ja useiden
Aasian maiden valuutat heikkenivät.
Kehitys eri frontier markkinoiden välillä oli epäyhtenäistä. Aasissa
markkinat laskivat, poisluettuna Vietnam joka nousin 2 prosenttia.
Heikoin markkina oli Indonesia, jonka pörssi laski 5,6 prosenttia ja
valuutta heikkeni 4 prosenttia. Afrikka ja Arabimaat olivat lähes 3
prosentin nousussa. Parhaita maita olivat Nigeria ja Saudi-Arabia
noin 3,5 prosentin nousulla.
Salkussa ei tehty uusia merkittäviä painotuksia kuukauden aikana.
Olemme alipainossa arabimaiden suhteen ja Aasiassa
ylipainossa. Näemme Aasian frontier markkinoilla merkittävää
kasvupotentiaalia pitkällä aikavälillä.
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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 %

eQ Rahastoyhtiö Oy - Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8778, fax (09) 6817 7666, 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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