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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Vahvan tammikuun jälkeen MSCI Frontier Markets indeksi nousi
vajaan prosentin helmikuussa. Reunamarkkinoilla helmikuussa
mielenkiinto kohdistui erityisesti Ukrainaan, jossa alkukuusta
mielenosoitukset voimistuivat ja loppukuusta presidentti Janukovyt
erotettiin Ukrainan parlamentin toimesta. Tämän jälkeen
venäläismielisessä Itä-Ukrainassa erimielisyydet hallinnosta
kasvoivat
kärjistyen
Venäjän
Krimin
valtaukseen.
Reunamarkkinoiden indeksissä Ukrainalla on pieni paino ja
rahastossamme ei ole merkittäviä sijoituksia maassa.
Merkityksellistä reunamarkkinoille on erityisesti, jos Ukrainan kriisi
leviäisi muihin Itä-Euroopan maihin. Tähän emme kuitenkaan tällä
hetkellä usko.
Muilla reunamarkkinoilla Qatar ja Arabiemiraatit jatkoivat vahvaa
kehitystään Qatarin pörssi noustessa 6% ja Arabiemiraattien 8%.
Vastaavasti Nigeriassa pörssi laski -3%. Helmikuussa lisäsimme
rahastoon erittäin hyvin menestynyttä LHV Persian Gulf -rahastoa
ja näin kasvatimme rahaston painoa Persianlahden alueella.
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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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