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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS
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FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per pirmą 2014 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto vertė pakilo 3% ir šiek
tiek lenkė visus pagrindinius pasaulinius akcijų indeksus. Šių metų rezultatus pasiekėme
laikydami vidutiniškai apie 20% nuo viso turimo turto likvidžiomis lėšomis, t.y. realiai
investuota buvo tik 80% mūsų valdomų lėšų.
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Per ketvirtį fondas pilnai pardavė turėtas Hellenic Telecom akcijas, kurios atnešė daugiau
nei 150% grąžą per gana trumpą laiką, taip pat pilnai pardavė Sartorius Stedim Biotech
akcijas, kurios per mažiau nei metus pabrango daugiau nei 30%. Manome, kad šių įmonių
kainos jau pilnai atspindi jų vertę.
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Per šį ketvirtį fondo vieneto vertės pokyčiui didžiausią teigiamą įtaką padarė ženklus
turimų Vilkyškių Pieninės akcijų kainos kilimas (+40%), iššauktas gerų 2013 metų finansinių
rezultatų ir spartaus pardavimų augimo 2014 metų pirmaisiais mėnesiais. Taip pat brango
Sartorius Stedim Biotech (+24%) ir Vishay Precision Group akcijos (+19%).

Šiuo laikotarpiu įsigijome vieną naują investiciją - Pietų Korėjos automobilių gamintojo
Hyundai preferencines akcijas. Atsižvelgiant į tai, jog šios akcijos šiuo metu kainuoja apie
keturis metinius pelnus, galime tikėtis 25% metinės investicijų grąžos. Pagal bet kokius
rodiklius jos yra ženkliai neįvertintos ir mes tikimės teigiamo rezultato iš šios investicijos.
Ketvirčio pabaigoje fonde buvo apie 24% pinigų ir jų ekvivalentų.
Bene svarbiausia šio ketvirčio tema finansų rinkose buvo įvykiai Ukrainoje. Jie aiškiai
parodė, kaip investuotojai negali pasitikėti politiniu, ekonominiu ir teisiniu stabilumu
šalyse, kurios nepasižymi ilgomis valstybingumo, demokratijos, visuomenės sutarimo,
teisingumo, pagarbos žmogui, jo teisėms ir nuosavybei tradicijomis. Prieš investuojant
pinigus reikia dar ir dar kartą vertinti į kokią bendruomenę mes keliame koją ir ar ten kas
nors ruošiasi su mumis dalintis pinigais, uždirbtais panaudojant mūsų suteiktą kapitalą.
Be to, Rusijos elgesys Europoje bei visame pasaulyje sukėlė pagristą nerimą dėl dabartinės
karinio ir politinio saugumo struktūros šiame kontinente ir parodė labai nesektiną elgesio
pavyzdį kitoms agresyvioms pasaulio valstybėms. Jei vėl pradės galioti didesnio kumščio
teisė, po kiek laiko pasaulis gali atrodyti nelabai gražiai. Teks užmiršti tarptautinę prekybą,
stabilumą, žmonių gerovės kilimą. Tikimės, jog taip neįvyks.
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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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