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PERUSTIEDOT

Lokakuussa frontier-markkinat olivat nousussa indeksin tuottaessa
2,7 prosenttia. Paras markkina oli 6,5 prosentin tuotollaan (eur)
jälleen Argentiina, jossa markkinahenkisen Mauricio Macrin koalitio
voitti kongressin välivaalit. Argentiina onkin vaisun alkukesän
jälkeen tuottanut yli 31 prosenttia kolmen viime kuukauden aikana.
Lokakuun heikoin markkina oli Mauritius 2,9 prosentin laskulla.
Rahastossa ei tehty lokakuussa strategisia muutoksia. Öljyn hinta
nousi lokakuussa ja brent-raakaöljyn tynnyrihinta ylitti 60 dollaria
ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen. MSCI Frontier –indeksin
PE-luku kuluvalle vuodelle on tällä hetkellä 13,5 ja osinkotuotto
3,3%.
Frontier-markkinat ovat olleet tänä vuonna vahvat, mutta jääneet
kehittyvien markkinoiden tuotosta. Rahasto on tuottanut vuoden
alusta 8,9 prosenttia.
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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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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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