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PERUSTIEDOT

Rahaston arvo nousi tammikuussa 2,5%. Suurista frontiermarkkinoista parhaat osakemarkkinat olivat Argentiina ja Kenia.
Heikoin oli Romania.
Tälle vuodelle odotetaan vahvaa tuloskasvua frontier-markkinoilla ja
talouskasvu on keskimäärin kiihtymässä suurimmissa frontiermaissa. Suurimpien indeksimaiden (Kuwait, Argentiina, Vietnam,
Marokko, Nigeria, Kenia, Bahrain, Romania, Bangladesh)
ennustekeskiarvo talouskasvulle vuonna 2019 on 3,2%.
Tuloskasvuksi odotetaan näissä maissa painotetusti keskimäärin
25%, mutta vaihtelua on huomattavasti. MSCI Frontier -indeksin
tuloskasvuksi tälle vuodelle ennustetaan tällä hetkellä 12%
(Bloomberg). Osinkotuotto on suurimmissa frontier-maissa
keskimäärin 5% ja MSCI Frontier -indeksille 4,6%.
Verrattuna kehittyviin sekä kehittyneisiin markkinoihin arvostus on
frontier-markkinoilla selvästi alempana kuluvan vuoden odotetulla
osakekohtaisella tuloksella mitattuna ja osinkotuotto korkeampi.
MSCI Frontier –indeksin PE-luku vuodelle 2019 on tällä hetkellä
10,2 ja osinkotuotto 4,6%.
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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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