
Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuussa tunnelma oli varovaisen toiveikas. Korkosijoitukset
kiinnostivat edelleen ja osakemarkkinoilla seurattiin tarkkaan
tuloskautta, joka eteni heikoissa merkeissä. Tulosnäkymien
odotetaan loppuvuonna kuitenkin kohenevan, mutta selkeämmin
vasta toisella vuosipuoliskolla. Keskuspankeista suurimman
markkinareaktion sai aikaan Japanin keskuspankki, joka päätti
jättää politiikkansa ennalleen.  Jenin vahvuus puhuttaa nyt
sijoittajia, etenkin kun jeni on vetänyt myös euron vahvemmaksi.
Globaaleja interventioita ei voida sulkea pois.   

eQ Mandaatin perusriskitasossa ei tehty kuukauden aikana suuria
muutoksia. Korkosalkussa rahamarkkinapaino pysyi minimissään
ja varat oli pääosin sijoitettu korkokäyrälle yrityslainoihin ja
kehittyvien markkinoiden lainoihin. Osakesalkkua muokattiin siten,
että Japani-osakkeet myytiin kokonaisuudessaan ja Eurooppa-
osakkeita kevennettiin. Samaan aikaan US-osakkeiden ja
kehittyvien markkinoiden osakkeiden painoa nostettiin. EM-
osakkeissa osinkoteeman rinnalle on tuotu aiempaa vahvemmin
edullisia Aasia-sijoituksia. EM-näkymiä vakauttaa öljyn hinnan
rauhoittuminen ja Kiinan kasvuhuolien helpottaminen.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 2,4
Rahasto-osuuden arvo 103,01 (29.04.2016, 1 K)
Salkunhoitaja Kirsi Martin
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 22.1.2016
ISIN-koodi FI4000189360 (1 K), FI4000189378 (2 K)
Bloomberg-koodi -
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,7% (1-sarjat), 0,0% (2-sarjat).
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur (2-sarjat 500 000 eur)

Erikoissijoitusrahasto eQ Mandaatti on yhdistelmärahasto, jossa tavoitellaan
perinteisen 50 % osakepainolla olevan salkun tuottoja. Vertailuindeksiä ei
ole, vaan salkkuun etsitään tuotto/riski –suhteeltaan parhaita mahdollisia
sijoituksia markkinatilanne huomioiden. Näkemykset ovat vahvoja ja
konsentroituneita. Sijoitusinstrumentteina käytetään eQ:n aktiivi- ja
passiivirahastoja, kansainvälisten yhteistyökumppaneiden rahastoja sekä
ETF:iä. Riskienhallinta on kurinalaista ja riskitasoa tarkistetaan, jos salkun
volatiliteetti muuttuu voimakkaasti.�

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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% 22.01.2016 – 29.04.2016

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 10,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 0,5 %
3 kk 1,6 %
vuoden alusta -
12 kk -
3 v p.a. -
perustamisesta lähtien 3,0 %

OMAISUUSLUOKKAJAKAUMA

Korkosijoitukset 39 %
Osakesijoitukset 57 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto Osuus

eQ USA Indeksi 1 K 18,3 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 15,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,8 %
eQ High Yield 1 K 8,6 %
eQ Euro Valtionobligaatio 1 K 6,9 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K 6,5 %
eQ Suomi 1 K 5,2 %
eQ Kehittyvä Aasia 1 K 4,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,5 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 4,5 %

 

eQ Mandaatti
Huhtikuu 2016

eQ Rahastoyhtiö Oy - Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8700, fax (09) 6817 8766, y-tunnus 0736052-7, www.eQ.fi

Tämä katsaus ei ole kehotus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai ovat voineet muuttua.
eQ Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja
asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua
rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi
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