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PERUSTIEDOT

Heinäkuussa frontier-markkinat olivat loivassa nousussa, mutta
euron vahvistuminen frontier-valuuttoja vastaan söi tuotot.
Rahaston arvo laski 1,9 prosenttia. Valuuttakurssimuutos laski
tuottoa noin 3,4 prosentti. Paras markkina oli edelliskuukauden
tapaan Nigeria, jonka pörssi nousi valuuttakurssikorjattuna 4,4
prosenttia. Kazakstanin pörssi nousi 2,6 prosenttia. Molempia maita
auttoi öljyn hinnan lähes kymmenen prosentin nousu. Heikoin
markkina oli Argentiina, jonka pörssi laski 10,6 prosenttia
(euroissa). Laskusta yhdeksän prosenttia tuli Argentiinan peson
heikkenemisen kautta. MSCI Frontier –indeksin PE-luku kuluvalle
vuodelle on tällä hetkellä 13,9 ja osinkotuotto 2,7%.
Frontier-markkinat ovat vuoden alusta tuottaneet 5,6 prosenttia ja
jääneet jälkeen kehittyvien markkinoiden 12,1 prosentista. Rahasto
on vastaavasti tuottanut vuoden alusta 5,5%.
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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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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
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