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PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 45,5
Rahasto-osuuden arvo 193,22 (30.4.2015)
Salkunhoitaja Perttu Tevanen
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

Huhtikuussa sijoittajat jatkoivat voittojen kotiuttamista vahvan
nousun jälkeen. Erityisesti länsimarkkinoilla jäätiin kuun lopuksi
indeksitasolla pienelle miinukselle. Makrotalouden luvut
Yhdysvalloista olivat edelleen pehmeähköjä ja Euroopassakin
luottamus talouteen nytkähti hieman alaspäin. Samaan aikaan
Kreikka maksukyky nousi hallitsemaan otsikoita jälleen lisäten
voittojen kotiutusintoa.

Huhtikuussa alkoi myös Q1 tuloskausi, joka on sujunut tähän asti
varsin mallikkaasti - jopa odotuksia paremmin. Heikentyvä euro
näkyy nyt positiivisesti monen yhtiön tulosrivillä ja tilauskirjoissa.
Rahastossa olevien yhtiöiden tulokset ovat olleet suurimmaksi
osaksi odotuksia parempia, mikä näkyy myös rahaston
suhteellisen hyvässä huhtikuun tuotossa. Toukokuun alussa
raportoi vielä monta rahaston kannalta tärkeää yhtiötä, joten
lopullista tilinpäätöstä ei voi vielä antaa. Rahastossa lisättiin kuun
aikana hyvän tuloksen tehneen ikkunavalmistaja Inwidon painoa,
kun sijoitusyhtiö Ratos myi ison osan jäljellä olevasta
omistuksestaan. Lisäsimme myös Digian painoa, kun
kehitystyökalu QT:n näkymät jatkoivat vahvistumistaan. 



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.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

30.09.1999 - 30.04.2015

+100 %

+300 %

+500 %

+700 %

+900 %

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 14,8 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 2,9 %
3 kk 12,8 %
vuoden alusta 20,5 %
12 kk 26,5 %
3 v p.a. 23,4 %
perustamisesta lähtien 866,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus 28,8 %
Informaatioteknologia 24,6 %
Terveydenhuolto 8,4 %
Energia 8,2 %
Materiaalit 7,6 %

Päivittäistuotteet 6,8 %
Kestokulutustuotteet 4,4 %
Rahoitus 3,7 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys Osuus

Elektrobit Corp 6,8 %
Borregaard ASA 5,0 %
Ponsse Oy 4,7 %
Avance Gas Holding Ltd 4,5 %
Inwido AB 3,9 %
Opera Software ASA 3,8 %
Cramo OYJ 3,6 %
Hemfosa Fastigheter AB 3,6 %
Revenio Group OYJ 3,6 %
BW LPG Ltd 3,6 %

MAAJAKAUMA

Suomi 43,4 % 

Ruotsi 27,9 % 

Norja 20,4 % 

Tanska 8,3 % 


