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Frontierosakemarkkinoista parhaiten tuottivat Slovenia ja Kuwait.
Suurimmista markkinoista Vietnam laski noin prosentin.
Kävimme kuukauden aikana Sloveniassa tapaamassa yrityksiä.
Tapaamiemme yritysten näkymät ovat positiiviset. Slovenian talous
kasvaa 2,5-3% vuositasolla tänä ja ensi vuonna. Slovenian yritykset
hyötyvät EU-jäsenyydestä, ovat vähävelkaisia ja maksavat runsaita
osinkoja. Yrityksillä tärkeitä markkinoita EU:n lisäksi ovat Balkanin
alueen maat, joiden taloudet kasvavat 3-4% vuositasolla.
Indeksitasolla Slovenian osakemarkkinan PE(19e) on 8,9x ja
osinkotuotto 6,3%.
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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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asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua
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