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PERUSTIEDOT

Rahaston arvo laski kuun aikana -2,1%. Frontier-osakemarkkinoista
parhaiten tuottivat Kazakstan ja Kenia. Suurimmat markkinat
Vietnam ja Kuwait päätyivät molemmat omassa valuutassa laskien
pienelle plussalle, mutta euroissa laskien yli prosentin miinukselle.
Euron vahvistuminen söi siis tuottoja lokakuussa. Öljyn hinta
vahvistui hiukan ja hinta oli lokakuun lopussa 59,6 dollaria. Vietnam
vaikuttaa hyötyvän USA:n ja Kiinan kauppasodasta, mutta erilaiset
rajoitukset vaikeuttavat ulkomaalaisten maahan sijoittamista.
Vietnam on yhä rahastomme suurin maapaino.
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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
Vietnam, Romania, Marokko, Kazakstan, Nigeria, Slovenia, 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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