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Frontier-markkinat nousivat kesäkuussa jo viidettä kuukautta
peräkkäin.
eQ Frontier –rahastossa olemme kevään aikana aloittaneet
sijoittamisen suoriin osakkeisiin ja niiden paino oli kesäkuun
lopussa vajaa 40% koko salkusta. Suoria osakkeita on tällä hetkellä
20 kappaletta 11 eri maasta.
Vietnam on
rahastosta.
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MSCI Frontier –indeksin PE-luku vuodelle 2021 on tällä hetkellä
13,7 ja osinkotuotto 3,1%. Arvostus on PE-luvulla mitaten selvästi
kehittyvien markkinoiden (14,6) alapuolella ja kehittyvien
markkinoiden osinkotuotto (2,4%) on frontier-osakemarkkinoita
matalampi.
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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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