
Salkunhoitajan kommentti

Ensimmäinen vuosineljännes oli frontier-markkinoille globaalien
osakemarkkinoiden tapaan hyvä. Rahaston tuotto ylsi maaliskuun
lopussa vuoden alusta mitattuna 5,4 prosenttiin. Ensimmäisellä
kvartaalilla parhaiten menestynyt frontier-markkina oli Argentiina
(tuotto vuoden alusta euromääräisenä +33 prosenttia). Argentiinan
mittavat poliittiset reformit sekä markkinarajoitteiden vaiheittainen
poistaminen ovat lisänneet maan houkuttelevuutta.

Sektorikohtaisesti yhdyskuntatekniikka oli alkuvuoden menestyjä.
Yhdyskuntatekniikka ja -palvelut ovat tyypillisesti käännekohdassa
olevien talouksien osalta avainasemassa. Öljyn-, kaasun-, sähkön-
sekä vedenjakeluun liittyvän infrastruktuurin kehittäminen on yksi
keskeisimmistä talouskasvun edellytyksistä. Yhdyskuntatekniikkaa
ja palveluita koskeva trendi ei kuitenkaan ole ollut koko universumin
laajuinen ilmiö.

Menestystarinat ovat pääsääntöisesti löytyneet Argentiinasta ja
Pakistanista. Vastaavasti Afrikan frontier -taloudet ovat edelleen
uineet vastavirtaan. Afrikan väkirikkaimmat talouden Nigerian
alkuvuosi on ollut kiistatta suuri pettymys. Nigerian nairan
valuuttakurssiin kohdistuva paine on jatkunut, lisäksi istuvan
presidentin (Buhari) terveyshuolet ovat lisänneet poliittista
epävarmuutta. Nigerian osalta tunnelin päässä on kuitenkin vihdoin
nähtävissä valonpilkahduksia. Presidentin sairasloman aikana
virkaa hoitanut varapresidentti on onnistunut edistämään
neuvotteluita koskien Maailmanpankilta saatavaa tukipakettia. 1,3
miljardin dollarin tukipaketti olisi ensi hätään hyvä alku Nigerian
rapautuneen talouden paikkaamisessa. Kokonaisuudessaan maa
tavoittelee tänä vuonna eri lähteistä yhteensä 3,5 miljardin dollarin
ulkoista tukirahoitusta.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 22,0
Rahasto-osuuden arvo 163,41 (31.03.2017, 1 K)
Salkunhoitaja Lauri Svartling
Vertailuindeksi MSCI Frontier Markets Net Return
Aloituspäivä 19.12.2011
ISIN-koodi FI4000035845 (1 K)
Bloomberg-koodi ICEFRMB FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,00% pa.+tuottosidonnainen palkkio
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

eQ Frontier Osake on eQ:n aktiivisesti hoitama  osakerahasto, joka sijoittaa
pääasiassa pienemmille ja vähemmän likvideille kehittyville osakemarkkinoille
eli ns. Frontier-markkinoille. Frontier-markkinoihin kuuluvat esimerkiksi
Kazakhstan, Nigeria, Vietnam, Kuwait, Pakistan, Sri Lanka ja Bangladesh.
Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake sijoittaa käytännössä kansainvälisten
yhteistyö�kumppaneidensa rahastoihin ja myös ETF:iin.

Jos haluat sijoittaa vasta kehittymässä oleville osakemarkkinoille, on tässä
hyvä rahasto käyttöösi. Suosittelemme, että sijoitus olisi vain pienehkö osa
kokonaisuuttasi, ja sijoitusaika pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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Rahasto Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 6,7 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 9,1 %

Tracking error 6,3 %

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk 1,8 % 1,8 %
3 kk 5,4 % 7,4 %
vuoden alusta 5,4 % 7,4 %
12 kk 24,4 % 20,2 %
3 v p.a. 6,4 % 7,0 %
perustamisesta lähtien 63,4 % 71,9 %

MAAJAKAUMA

Maa Osuus

Aasia 49 %
Lähi-Itä 16 %
Afrikka 14 %
Itä-Eurooppa 12 %
Latinalainen Amerikka 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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