
Salkunhoitajan kommentti

Rahaston sijoitusvalinnat edustavat kahta aivan keskeistä pitkän
aikavälin tuottolähdettä. Nämä ovat resurssien ja erityisesti
energian säästö laajasti ja digitaalisen transformaatioon rooli
liiketoimintamallien kehityksessä. Näiden laajojen suuntien sisällä
erityisenä painopisteenämme on tekoälyn sovellutukset ja liikenteen
nopea sähköistyminen ja digitalisoituminen. 

Maaliskuussa osakemarkkina ja yrityskauppa-aktiviteetti kävivät
jälleen kuumana rahastomme keskiössä. Tuottoa kertyi +3,92%,
kun maailman osakeindeksi nousi +0,41% - ylituottoa syntyi 3,51%.
Ensimmäinen neljännes olikin erinomainen: rahasto tuotti 12,96%,
kun vertailuindeksi nousi +4,9% - eroa vertailuindeksiin kertyi
8,05%. Maaliskuussa salkkuumme kohdistui kaksi
yrityskauppauutista: Mobileye sai tarjouksen Inteliltä ja osake nousi
32%, lisäksi EDP Renovaveisin emoyhtiö EDP päätti tarjota
vähemmistöosakkaille 10% preemiota ostaakseen yhtiön pois
listoilta. Näiden uutisten lisäksi ams ag jatkoi vahvasti (+15,5%) ja
leveän nousijalistan muut kärkinimet olivat Schaeffler (+10,6%) ja
Western Digital (+8,4%). Suuntamme on oikea, olemme olleet
ajoissa liikkeellä ja vahvasta alkuvuodesta huolimatta
muistutamme, että pitkässä kuvassa olemme vasta alussa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 15,6
Rahasto-osuuden arvo 213,51 (31.03.2017, 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 13,2 %
Indeksi Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi 11,3 %

Tracking error 5,9 %

TUOTTOKEHITYS

Rahasto Indeksi

1 kk 3,9 % 0,4 %
3 kk 13,0 % 4,9 %
vuoden alusta 13,0 % 4,9 %
12 kk 25,8 % 22,3 %
3 v p.a. 9,9 % 8,7 %
perustamisesta lähtien 113,5 % 86,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia 57,9 %
Teollisuus 14,7 %
Yhdyskuntapalvelut 12,4 %
Kestokulutustuotteet 11,3 %
Materiaalit 3,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Western Digital Corp 4,5 %
Intel Corp 4,3 %
Cavium Inc 4,3 %
Amazon.Com Inc 4,2 %
On Semiconductor Corp 4,2 %
SAP AG 4,1 %
General Electric 4,1 %
Alphabet Inc-CL A 4,1 %
Albemarle Corp 3,8 %
Fortis Inc/Canada CAD 3,8 %

Yhdysvallat 59,8 %
Saksa 7,4 %
Ranska 5,8 %
Kanada 3,8 %
Sveitsi 3,3 %

Itävalta 2,6 %
Alankomaat 2,5 %
Portugali 2,1 %
Kiina 2,0 %
Britannia 1,9 %

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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