
Salkunhoitajan kommentti

Lokakuun aikana kolmannen kvartaalin tuloksia julkistettiin jo
hyvää vauhtia. Pohjoismaissa tulokset ovat olleet keskimäärin
hienoisia pettymyksiä, mutta on mukaan mahtunut myös jokunen
mairea ilouutinenkin.

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö – rahaston tuotto lokakuussa oli -
3,4 prosenttia. Salkun merkittävin nousija oli rahaston vuoden
neljäs todennäköisesti yritysostoon päättyvä omistus, Nordnet AB. 
Pääomistajan ja Nordic Capitalin tekemä ostotarjous siivitti
osakkeen 32 prosentin nousuun kuukauden aikana.
Ostotarjouksessa oli 25 prosentin preemio julkaisuhetken
mielestämme kohtuullisen matalaan kurssiin, joten emme olisi
yllättyneitä jos ostotarjous epäonnistuisi tai tarjousta korotettaisiin.

Kuukauden aikana rahastoon ostettiin kahta uutta osaketta. Näistä
merkittävin oli vahvan aseman markkinallaan omaava
infrastruktuurihankkeisiin erikoistunut ELTEL. Yhtiön uusi
toimitusjohtaja Håkan Kirstein aloitti pestinsä tulosvaroituksella,
jossa yhtiö ilmoitti merkittävistä haasteista pääosin Norjan ja
Afrikan projekteissaan. Ilmoitus sysäsi jo ennestään maltillisia
odotuksia signaloivan osakekurssin varsin houkutteleville tasoille,
noin 30 % listautumishinnan 2015 alapuolelle.

Myimme listautumisannissa ostettuja Vincitin osakkeita kurssin
ponnahdettua kilpailija Siili Solutionsiin verrattuna pienestä
alennuksesta huomattavaan preemioon.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 46,9
Rahasto-osuuden arvo 215,01 (31.10.2016, 2 K)
Salkunhoitaja Anne Brusila
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 30.9.1999
ISIN-koodi FI0008812359 (1 K), FI0008804687 (2 K)
Bloomberg-koodi WIPSMAA FH (2 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70% (1-sarjat), 0,90% (2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka
sijoittaa pääasiassa Pohjoismaisten hyvän kasvupotentiaalin omaavien,
pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Sijoituskohteiden valinnassa
painotetaan erityisesti sijoituskohteen vahvaa markkina-asemaa omalla
alallaan tai markkina-alueellaan.

Jos sinua kiinnostavat Pohjoismaiden pienet ja kasvavat pörssiyhtiöt, on tässä
erinomainen rahasto käyttöösi. Kuten osakerahastoissa yleensäkin, tulisi
sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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% 30.09.1999 – 31.10.2016

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 17,6 %

Teollisuus 26,6 %
Kestokulutustuotteet 17,3 %
Informaatioteknologia 9,7 %
Päivittäistuotteet 9,1 %

Terveydenhuolto 8,2 %
Rahoitus 6,1 %
Materiaalit 4,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk -3,4 %
3 kk 1,3 %
vuoden alusta -0,5 %
12 kk 8,0 %
3 v p.a. 18,5 %
perustamisesta lähtien 975,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Byggmax Group Ab 4,9 %
Cramo OYJ 4,9 %
Inwido AB 4,7 %
Cloetta Ab 4,3 %
Ponsse Oy 4,3 %
Revenio Group OYJ 4,2 %
Borregaard ASA 4,0 %
Nobia AB 3,9 %
Siili Solutions Oyj 3,7 %
Matas A/S 3,7 %

MAAJAKAUMA

Maa Osuus

Suomi 40,8 %
Ruotsi 40,0 %
Tanska 13,0 %
Norja 6,2 %
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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


	eQ Pohjoismaat Pienyhtiö
	Lokakuu 2016
	Salkunhoitajan kommentti
	PERUSTIEDOT
	TUOTTOKEHITYS ALUSTA
	TUOTTOKEHITYS
	TOIMIALAJAKAUMA
	KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA
	MAAJAKAUMA



