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Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuu oli frontier markkinoille tapahtumarikas. Kevään
keskeisimmäksi tapahtumaksi frontier markkinoilla muodostuneet
Nigerian presidentin vaalit saatiin läpivietyä melko rauhallisesti.
Vaalien voittajaksi nousi opposition ehdokas Muhammadu Buhari.
Opposition vaalivoitto otettiin yleisesti vastaan positiivisissa
tunnelmissa. Buharilla on armeija tausta ja hän on uskonnoltaan
muslimi. Uuden presidentin uskotaankin onnistuvan hillitsemään
terroristijärjestö Boko Haramin jatkuvia terroriskuja erityisesti
maan pohjois-osissa. Buharin voitto välittyi positiivisesti myös
markkinoille, MSCI Nigeria Index (eur) vahvistui vaalien jälkeen yli
+10%.

Markkinoiden kannalta ikävämpiä uutisia saatiin Lähi-idästä. Saudi
Arabia aloitti ilmaiskut Yemenin huthikapinallisia vastaan, mikä
aiheutti epävarmuutta alueen markkinoilla. Iskujen alkaminen
heilutti erityisesti raaka-öljyn hintaa. Myös alueen
osakemarkkinoilla koettiin iskujen seurauksena hetkellinen
notkahdus. Frontier markkinoiden poliittisesta epävarmuudesta
huolimatta rahaston tuotto päätyi maaliskuussa +2,1 % tuottoon.
Aasian voimakkaasti kasvavien ja poliittisesti vakaampien
talouksien ylipaino on toiminut hyvin rahaston tuottoa
vakauttavana tekijänä.       
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Erikoissijoitusrahasto 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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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 9,8 %
Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 12,9 %
Tracking error 8,2 %

TUOTTOKEHITYS

RAHASTO INDEKSI

1 kk 4,0 % 3,0 %
3 kk 7,8 % 9,3 %
vuoden alusta 12,7 % 12,4 %
12 kk 20,4 % 21,2 %
3 v p.a. 14,8 % 20,0 %
perustamisesta lähtien 65,9 % 78,7 %

MAAJAKAUMA

Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 33,5 % 

Afrikka 28,5 % 

Aasia 27,9 % 

Itä-Eurooppa 5,1 % 

Latinalainen amerikka 5 % 


