
Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuuta kuvasti helpotus markkinoilla, niin laajalti Euroopassa
Ranskan presidentinvaalien vuoksi, kuin myös kotimaassa Suomen
talouden vahvistumisesta kumpuavien positiivisten signaalien
johdosta. Vuoden ensimmäiset kvartaalitulokset vahvistivat
merkkejä vahvasta aktiviteetista taloudessamme yritysten
raportoidessa vahvoja kasvu- ja tuloslukuja.

eQ Pohjoismaat Pienyhtiölle huhtikuu oli niin ikään valoisa.
Rahasto tuotti kuukauden aikana 4,4 prosenttia (1-sarja 5,2 %),
mikä kuvastaa myös rahaston osalta yhtiöiden kautta linjan vahvaa
kehitystä alkuvuonna. Suurimpien yksittäisten nousijoiden joukossa
olivat vahvaa, myös orgaanista, kasvua esittänyt ikkunavalmistaja
Inwido sekä huikeat 60 % vuodentakaisesta kasvanut erittäin
kannattava online-livekasinotoimija Evolution Gaming.

Teimme myös joitakin muutoksia rahastossa huhtikuun aikana.
Omistustemme kallistuessa, suhteessa niin yhtiöiden oman
liiketoiminnan kehitykseen kuin muihin potentiaalisiin
sijoituskohteisiin nähden, kevennämme omistustamme kyseisissä
yhtiöissä ja panostamme lisää tunnistamiimme houkuttelevampiin
kohteisiin. Tämänkaltaista luonnollista keventämistä teimme
huhtikuussa Revenion, Vaisalan ja Inwidon kohdalla. Uusina
yhtiöinä ostimme rahastoon norjalaisen logistiikkaan erikoistuneen
holdingyhtiön Wilhelm Wilhelmsen Holdingin sekä ruotsalaisen
vahvasti kasvavan niche-pankin, Collectorin, osakkeita.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 56,3
Rahasto-osuuden arvo 250,33 (28.04.2017, 2 K)
Salkunhoitaja Dick Lund
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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Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 12,8 %

Teollisuus 36,0 %
Kestokulutustuotteet 27,3 %
Informaatioteknologia 12,3 %
Terveydenhuolto 10,9 %

Päivittäistuotteet 6,6 %
Rahoitus 4,3 %
Materiaalit 2,7 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 4,4 %
3 kk 11,5 %
vuoden alusta 11,5 %
12 kk 20,3 %
3 v p.a. 17,9 %
perustamisesta lähtien 1 151,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Cramo OYJ 5,6 %
Nobia AB 5,5 %
Inwido AB 5,4 %
Byggmax Group Ab 5,3 %
Betsson AB 4,7 %
Siili Solutions Oyj 3,9 %
Revenio Group OYJ 3,8 %
Bravida Holding Ab 3,8 %
Ponsse Oy 3,6 %
Europris Asa 3,5 %

MAAJAKAUMA

Maa Osuus

Ruotsi 42,9 %
Suomi 38,5 %
Tanska 11,5 %
Norja 7,1 %
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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
	Huhtikuu 2017
	Salkunhoitajan kommentti
	PERUSTIEDOT
	TUOTTOKEHITYS ALUSTA
	TUOTTOKEHITYS
	TOIMIALAJAKAUMA
	KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA
	MAAJAKAUMA



