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Huhtikuu oli frontier-markkinoille aavistuksen tahmea. Kuun
alkupuolen hyvä veto taittui kuun puolivälissä laskusuuntaan.
Euromääräisiä tuottoja rokottivat mm. valuuttaliikkeet. Erityisesti
Lähi-idässä useiden frontier-talouksien valuutat seuraavat
valuuttakoreja, joissa dollarin paino on suuri. Dollarin valuuttakurssi
heikkeni huhtikuussa reilut 2 prosenttia suhteessa euroon.
Rahasto pärjäsi frontier-markkinoiden nihkeästä jaksosta huolimatta
kohtuullisen hyvin. Rahaston tuotto ylsi huhtikuussa reilun prosentin
plussalle vertailuindeksin (MSCI Frontier TR Net) päätyessä
vastaavalla periodilla 0,7 prosenttia pakkaselle. Rahaston ylituotto
selittyy pääasiassa alarahastojen onnistuneella osakevalinnalla.
Alueellisesti huhtikuu ei tarjonnut kovinkaan suurta hajontaa. Lähiidässä kurssit olivat valuutan lisäksi paineessa myös öljyn hinnan
laskun seurauksena. Öljyn barrelihinta (brent) palautui kuun
puolivälissä jo vuoden alkua vastaavalle noin 56 dollarin tasolle,
mutta taittui kuun loppua kohden selvään laskuun. Öljyn hinnan
lasku näkyi raaka-aineiden tuottajien markkinatuotoissa, mm. MSCI
Kuwait -indeksi päätyi kuukausitasolla lähes 4 prosentin laskuun
(eur).

Rahaston koko, milj.eur
Rahasto-osuuden arvo
Salkunhoitaja
Vertailuindeksi
Aloituspäivä
ISIN-koodi
Bloomberg-koodi
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio
Merkintä-/lunastuspalkkio
Minimimerkintä

22,0
165,16 (28.04.2017, 1 K)
Lauri Svartling
MSCI Frontier Markets Net Return
19.12.2011
FI4000035845 (1 K)
ICEFRMB FH (1 K)
1,00% pa.+tuottosidonnainen palkkio
1% / 1%
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.

Ailahtelevasta kuukaudesta huolimatta frontier-markkinoiden
näkymät säilyvät loppuvuoden osalta valoisina. Kehittyville
markkinoille
suuntautuvat
pääomavirrat
ovat
hiljalleen
vahvistumassa, ja myös frontier-markkinoiden uskotaan hyötyvän
pääomavirtojen kääntymisestä.
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