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PERUSTIEDOT

Kesäkuussa frontier-markkinoilla oltiin jo lähes 2,5 prosentin
nousussa kunnes osakemarkkina putosi ja indeksitasolla päädyttiin
lähes prosentin miinukselle. Vastaavasti rahaston arvo jäi kuun
aikana 0,3 prosenttia miinukselle. Euron valuuttaliike vaikutti
tuottoihin merkittävästi. Paras markkina oli valuuttakaupankäyntiä
vapauttanut Nigeria yli 10 prosentin tuotollaan. Myös Vietnamin ja
Bangladeshin osakemarkkinat jäivät selvästi plussalle kesäkuussa.
Heikoin markkina oli Argentiina, jonka osakeindeksi tuli kuussa alas
yli 5 prosenttia euroissa laskien. MSCI Frontier –indeksin PE-luku
kuluvalle vuodelle on tällä hetkellä 12,3 ja osinkotuotto 3,5%.
Öljyn hinta heilui voimakkaasti kuun aikana ja Brent-hinta kävi jo
alhaisimmillaan alle 45 dollarin, mutta kuitenkin kuun loppuun
mennessä palautui lähes 48 dollariin. Kuun alussa hinta oli
kuitenkin vielä yli 50 dollaria. Tästä huolimatta Nigeria oli frontiermarkkinoista paras.
Frontier-markkinat ovat vuoden alusta tuottaneet 6,9 prosenttia ja
jääneet hieman jälkeen kehittyvien markkinoiden 9,5 prosentista.
Rahasto on vastaavasti tuottanut vuoden alusta 7,5%.
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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.
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