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PERUSTIEDOT

Maaliskuu oli frontier-markkinoilla positiivinen ja rahaston arvo
nousi +1,2%, kun suurimmat pörssi-indeksit maailmalla jäivät
maaliskuussa miinukselle. Alkuvuonna eQ Frontier –rahasto on
tuottanut +3,7%, joka on selvästi enemmän kuin kehittyvät
osakemarkkinat tai länsimarkkinat euroissa laskien. Öljyn Brenthinta nousi maaliskuussa jo yli 70 dollarin.
Salkkumme rahastoista parhaiten kuun aikana tuotti Afrikkaan
sijoittava Stanlib +6,9% (EUR) tuotollaan. Rahasto tuotti
huomattavasti paremmin kuin Frontier-Afrikan (ei Etelä-Afrikkaa)
markkinat keskimäärin ja on tuottanut vuoden alusta jo yli +10%.
Maaliskuussa rahastossa parhaiten tuottivat sijoitukset Egyptissä ja
Keniassa.
MSCI Frontier –indeksin PE-luku vuodelle 2018 on tällä hetkellä
12,9 ja osinkotuotto 3,3%. Toisen peräkkäisen suhteellisesti hyvän
kuukauden jälkeen arvostus on tällä hetkellä hieman kehittyviä
markkinoita korkeampi, mutta kehittyneisiin markkinoihin verrattuna
arvostus on selvästi alhaisempi. Frontier-osakemarkkina on ainoa
edellä mainituista, joka on vuoden alusta euroissa laskien
positiivisella tuototolla.
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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
yhteistyökumppaneidensa 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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