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Salkunhoitajan kommentti

PERUSTIEDOT

Kesäkuu jatkui frontier-markkinoilla vaisuna indeksin laskiessa
-1,7% (eur). Vietnamissa osakeindeksi tuotti kuun aikana 5,1%,
Pakistanissa
4,2%
ja
Argentiinassa
7,9%.
Vietnamin
ulkomaalaisomistuksen
avaaminen,
Pakistanin
tilanteen
rauhoittuminen
ja
Argentiinan
toukokuun
pörssilaskusta
palautuminen ajoivat näitä markkinoita. Vastaavasti huonosti
tuottivat Egypti -6,8%, Saudi-Arabia -6,8% ja Indonesia -6,0%.
Vietnamin markkina on tuottanut lähes 20% toukokuussa
alkaneen pörssinousun aikana ja viime kuussa hallinto ilmoitti
mahdollisesta ulkomaalaisomistuksen rajoittamisen avaamisesta
tiettyjen
sektoreiden
pörssiyrityksissä.
Tähän
asti
ulkomaalaisomistuksen rajoitus on merkittävästi vaikeuttanut
ulkomaalaisten sijoittamista
vietnamilaisiin pörssiyrityksiin ja
rajoituksen helpottaminen on otettu positiivisesti vastaan. 15.6
Saudi-Arabian markkina avautui ulkomaalaisille sijoittajille, mutta
se ei saanut ainakaan vielä indeksiä nousuun vaan indeksi tuotti
tuon päivän jälkeen kesäkuussa noin -4,9%. Ulkomaisten
sijoittajien vaikutusta markkinaan ei kuitenkaan voi arvioida vielä
näin lyhyellä aikajänteellä ja erityisesti markkinan liittäminen
kehittyvien markkinoiden indekseihin tulee olemaan merkittävä
käänne.
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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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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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