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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

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 30,4
Rahasto-osuuden arvo 115,54 (28.2.2013)
Salkunhoitaja Hannu Angervuo
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 30.9.1999
ISIN-koodi FI0008812359 (1 K),

FI0008804687 (2 K),
FI0008807243 (2 T)

Bloomberg-koodi WIPSMAA FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1.70% (1-sarjat), 0.90% (2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio 1.00%/1.00%
Minimimerkintä 500 eur

Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuun loppupuolella puheenaiheeksi nousi Kyproksen
pankkikriisi, joka sai markkinan varsin hermostuneeksi hetkittäin.
Rohkaisevat talousindikaatorit niin USA:sta kuin Kiinastakin
kuitenkin pitivät yllä kohtuullisen hyvää tunnelmaa
osakemarkkinoilla ja keskeiset osakeindeksit nousivat kuukauden
aikana. eQ Pohjoismaat Pienyhtiö -rahasto nousi maaliskuussa
noin 0,8 prosenttia.

Rahaston sijoituksissa ei tehty kuukauden aikana suuria
muutoksia. Salkkuun ostettiin uutena osakkeena Revenio Groupin
osakkeita. Yhtiön pääasiallinen tuote on silmänpainemittarit ja sen
sensorit, joiden myynti on ollut tasaisessa maailmanlaajuisessa
kasvussa useamman kvartaalin peräkkäin. Yhtiön arvostu ei
mielestämme heijasta yhtiön mahdollisuuksia laajassa
asiakaskentässä. Lisäsimme hieman myös Outotecin painoa
tavattuamme yhtiön johtoa. Rahaston parhaat sijotukset
kuukauden aikana olivat edellisessä kuussa salkkuun otettu
Schouw & Co noin 18 prosentin tuotolla sekä uusi yhtiö Revenio
Group noin 12 prosentin tuotolla. Heikoimmin menestyivät
norjalaiset öljyalan yhtiöt.




Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö pyrkii sijoittamaan varansa
kohtuullisesti hinnoiteltujen pienten ja keskisuurten Pohjoismaisten yritysten
osakkeisiin. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti sitä, että
sijoituskohteella on oltava vahva markkina-asema omalla alallaan ja/tai
omalla markkina-alueellaan. Rahaston varoja voidaan sijoittaa osakkeisiin ja
osakesidonnaisiin instrumentteihin, johdannaissopimuksiin ja talletuksiin.
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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 15,8 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 5,8 %
3 kk 14,7 %
vuoden alusta 10,3 %
12 kk 13,9 %
3 v p.a. 6,5 %
perustamisesta lähtien 477,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus 32,6 %
Informaatioteknologia 20,9 %
Kestokulutustuotteet 17,1 %
Energia 11,3 %
Päivittäistuotteet 5,6 %

Materiaalit 4,9 %
Terveydenhuolto 4,0 %
Rahoitus 3,7 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Intrum Justitia Ab 4,0 %
PKC Group Oyj 3,6 %
Mekonomen Ab 3,5 %
Tomra Systems Asa 3,4 %
Fred Olsen Energy ASA 3,4 %
JM AB 3,4 %
Elektrobit Oyj Shs 3,3 %
Outotec Oyj Shs 3,3 %
FlSmidth & Co A/S 3,1 %
OPERA SOFTWARE 2,9 %

MAAJAKAUMA

Ruotsi 32,6 % 

Suomi 28,6 % 

Norja 22,8 % 

Tanska 16 % 


