
Salkunhoitajan kommentti

Vuoden ensimmäinen neljännes saatiin maaliin melko pirteässä
tunnelmassa. Rahasto tuotti maaliskuussa 1,59 % (vertailuindeksi
1,82 %), mutta vuoden alun hyvin hermostunut tunnelma sekä
dollarin voimakas heikentyminen pitivät maailman osakeindeksin
euromääräisen tuoton pakkasella ensimmäisellä neljänneksellä.
Rahaston neljännes päätyi miinukselle 2,9 % ja vertailuindeksi -
5,01 %.

Neljänneksen parhaat tuotot saatiin sähköyhtiöistä ja teollisuuden
energiatehokkuusnimistä, joista piikkipaikan nappasi Advanced
Energy Industries (+16,6 %). Uusiutuva energia sisälsi voittajia ja
häviäjiä neljännestarkastelussa; kärjessä Gamesa (+11,63 %),
pohjalla SunPower (-38,53 %). Maaliskuun parhaat tuotot euroissa
saatiin teknologiasektorista, jossa loistivat erityisesti Tesla (13,72
%), NXP (+8,82%), Infineon (+11,3 %) ja Broadcom (7,88 %). GE
joka on tällä hetkellä suurin sijoituksemme, nousi euroissa 4,07 %.
Kuukauden raketti oli tällä kerta Geely Automobiles, joka on
salkkumme pienimpiä sijoituksia – tämä kiinalainen autoyhtiö
korjasi ylös 27,36 %.

Painotamme tällä hetkellä teemoista vahvasti teknologiaa ja
olemme tasaisesti nostaneet myös uusiutuvan energian painoa,
jossa uutena osakkeena otimme mukaan maalämpöyhtiön Ormat
Technologiesin. 

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 2,8
Rahasto-osuuden arvo 169,78 (31.03.2016, 1 K)
Salkunhoitaja Esa Saloranta
Vertailuindeksi MSCI World Net
Aloituspäivä 5.6.2002
ISIN-koodi FI0008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi ICEGUTB FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,5% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio 1% / 1%
Minimimerkintä 500 eur

eQ CO2 –rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka hyötyvät
energiasysteemin muutoksesta kohti matalampaa hiilijalanjälkeä. Rahaston
nimi oli eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 12.2.2016 saakka.

Jos haluat sijoitustoiminnassasi hyötyä globaaleista ilmastotrendeistä ja
teknologian kehittymisestä, tässä on hyvä rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa
osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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Rahasto Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 20,2 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 20,8 %

Tracking error 7,8 %

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk 1,6 % 1,8 %
3 kk -2,9 % -5,0 %
vuoden alusta -2,9 % -5,0 %
12 kk -9,6 % -16,1 %
3 v p.a. 3,5 % 1,4 %
perustamisesta lähtien 69,8 % 44,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia 37,9 %
Yhdyskuntapalvelut 27,5 %
Teollisuus 24,2 %
Kestokulutustuotteet 10,4 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

General Electric 6,0 %
NextEra Energy Inc 4,3 %
Vestas Wind Systems A/S 4,1 %
PG&E Corp 4,0 %
First Solar Inc 3,9 %
NXP Semiconductor NV 3,8 %
SunPower Corp 3,8 %
Alphabet Inc-CL A 3,6 %
Vaisala OYJ- A SHS 3,5 %
Gamesa Corp Tecnologica SA 3,4 %

Yhdysvallat 57,2 %
Saksa 7,8 %
Tanska 4,4 %
Ranska 4,4 %
Alankomaat 4,1 %

Suomi 3,7 %
Espanja 3,7 %
Portugali 3,6 %
Italia 3,4 %
Japani 2,7 %

MAAJAKAUMA
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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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