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Per antrą 2013 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto vertė pakilo 5,3%.
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Per šį ketvirtį fondo vieneto vertės pokyčiui didžiausią teigiamą įtaką vėl padarė Hellenic
Telecom akcijos. Ši Graikijos telekomunikacijų įmonė brango gerėjant investuotojų
požiūriui į šią šalį bei įmonei paskelbus pakankamai gerus ketvirčio rezultatus.
Taip pat brango Prancūzijos konglomerato Vivendi akcijos. Vivendi toliau sėkmingai
įgyvendina savo verslo restruktūrizavimo planą - paskelbė, kad parduoda savo valdomą
Maroc Telecom ir didelę dalį valdytų Activision Blizzard akcijų. Invesutotojai į šias žinias
reagavo teigiamai.
Nauja investicija į Slovėnijos vaistų gamintoją Krka taip pat prisidėjo prie teigiamo fondo
rezultato šį ketvirtį. Krka ketvirčio rezultatai buvo geri, atitinkamai reagavo ir įmonės
akcijų kaina.
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Nepaisant to, kad AOL pagerino 2013 metų finansinių rezultatų prognozę ir įsigijo, įmonės
vadovų teigimu, perspektyvią interneto video reklamos įmonę Adap.tv, jos akcijos pigo.
Nors trumpame laikotarpyje tai ir nemalonu, tačiau AOL šiuo metu vykdo didelę savų
akcijų supirkimo programą ir mums, kaip akcininkams, šis kainos sumažėjimas ilgame
laikotarpyje yra naudingas, nes AOL savas akcijas šiuo metu superka pigiau.
Liepos mėnesį pardavėme visas turėtas Sartorius įmonės akcijas. Įskaičiuojant
dividendus, gavome 88,6 EUR pajamų už akciją. Jas įsigijome 2011 rugpjūtį, ir mokėjome
po 33,5 EUR už akciją. Tai - viena geriausių fondo investicijų, uždirbusi 164% grąžą per
nepilnus du metus.
Ketvirčio pabaigoje fonde buvo apie 5% pinigų ir jų ekvivalentų.
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Fondo valdytojai siekdami Fondo tikslų neapsiriboja viena turto klase, pvz. akcijomis, o priklausomai nuo padėties pasaulinėse finansų rinkose stengiasi išnaudoti įvairių rinkų ir jų instrumentų teikiamomis uždarbio
galimybėmis; tokiu būdu Fondas skirtingais momentais gali būti investavęs ženklią savo portfelio dalį į akcijas, arba obligacijas, arba pinigų rinkos priemones. Siekdamas investavimo tikslų Fondas nenustato jokių specialių
apribojimų, naudojamų ex-ante investicinių priemonių svoriams portfelyje nustatyti, išskyrus teisės aktų numatytus apribojimus, nurodytus Fondo taisyklėse; tačiau Fondas diversifikuos savo investicijas kiek tai bus protinga.
Asmuo, investuodamas į Fondą, be kitų tikslų turėtų siekti savo asmeninio finansinio portfelio diversifikacijos už Lietuvos Respublikos ribų, nes Fondas daugiausia investuos į užsienio regionų finansinius instrumentus; tipinis
Fondo investuotojas turi galėti prisiimti aukštą tokios investicijos ekonominę riziką neribotam laikui.
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