
Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuun helteistä kesämarkkinaa vietettiin nousutunnelmissa.
Tällä kertaa kauppasotauutiset eivät päässeet pilaamaan tahtia.
Kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla osakkeet kallistuivat kuukauden
aikana, Norjan osakemarkkinan 0,6 prosentin nousun ja tanskan
peräti 5,5 prosentin nousun muodostaessa reunat maiden
osakemarkkinoiden heilunnalle. Helsingin yleisindeksi nousi
heinäkuussa 1,1 prosenttia.

Vuoden toinen tuloskausi pääsi kunnolla vauhtiin heinäkuussa,
jonka aikana lähes puolet rahaston yhtiöistä raportoi ensimmäisen
vuosipuoliskon tuloksiaan. Positiivisimpia uutisia sijoittajille kertoi
nettikasino ja urheiluvedonlyöntitalo Betsson, joka raportoi
odotuksiin nähden erinomaisia kannattavuuslukuja. Jalkapallon
maailmanmestaruuskilpailut olivat odotetusti lisänneet
vedonlyöntimarkkinan aktiivisuutta, mutta yllätyksellisen siitä teki
kohentunut kannattavuus, kun yhtiön kustannuskuri oli ollut tiukka
ja markkinointikulujen kasvu oli hyvästä liikevaihtokehityksestä
huolimatta maltillista.

Elokuun puolella odottelemme vielä loppujen yhtiöiden
ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksia, joista kannaltamme
merkittävimpinä mainittakoon Revenio, Talenom, ja Siili Solutions.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 52,3
Rahasto-osuuden arvo 243,06 (31.07.2018, 2 K)
Salkunhoitaja Dick Lund
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 30.9.1999
ISIN-koodi FI0008812359 (1 K), FI0008804687 (2

K)
Bloomberg-koodi WIPSMAA FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70% (1-sarjat), 0,90% +tuottosid.(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 – 31.07.2018

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 10,1 %

Teollisuus 34,2 %
Kestokulutustuotteet 24,8 %
Informaatioteknologia 10,7 %
Terveydenhuolto 7,1 %

Rahoitus 6,5 %
Materiaalit 2,3 %
Päivittäistuotteet 1,3 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 2,2 %
3 kk 3,4 %
vuoden alusta 4,6 %
12 kk -5,7 %
3 v p.a. 7,4 %
perustamisesta lähtien 1 115,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Betsson AB 4,9 %
Talenom Oyj 4,6 %
Bravida Holding Ab 4,6 %
Siili Solutions Oyj 4,4 %
Revenio Group OYJ 4,3 %
Nobia AB 4,2 %
Ponsse Oy 4,2 %
Admicom Oyj 4,0 %
Byggmax Group Ab 3,8 %
Inwido AB 3,8 %

MAAJAKAUMA

Maa Osuus

Suomi 43,6 %
Ruotsi 35,5 %
Norja 15,9 %
Tanska 5,0 %
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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
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