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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS

FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per ketvirtą 2014 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto vertė kilo 7,7%.

Vokietija
23%

Pinigai
5%

Teigiamus rezultatus davė mūsų praėjusiame ir šiame ketvirtyje padaryti sprendimai
papildomai įsigyti kai kurių jau turimų portfelyje įmonių akcijų. Šias akcijas pirkome, nes jų
kainos buvo stipriai nukritusios. Per ketvirtį visų šių įmonių akcijų kainos stipriai kilo. Kai
kurios - dėl gerų finansinių trečio ketvirčio rezultatų, kitos - be jokių naujienų.

Lietuva
8%
Pietų Korėja
10%

Paskutiniame ketvirtyje taip pat padarėme naują didelę investiciją - įsigijome JAV įmonės,
užsiimančios JAV karinių bazių priežiūra, akcijų. Šios įmonės akcijos atsirado biržoje prieš
kelis mėnesius, kai ji buvo atskirta nuo didesnės įmonės . Dėl priežasčių, nesusijusių su šios
įmonės finansine padėtimi, rinkoje buvo labai didelė akcijų pasiūla, todėl galėjome įsigyti
didelį šių akcijų kiekį už labai žemą kainą. Per kelis mėnesius nuo įsigijimo akcijos pabrango
daugiau nei 30% . Ši investicija fondui davė beveik trečdalį visos ketvirčio grąžos.
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Džiaugiamės, kad per ketvirtį, o taip pat ir per 2014 metus neturėjome jokių reikalų su
šalimis ir pramonės sektoriais, kur daugelis investuotojų patyrė rimtų nuostolių.
Nebuvome investavę į rizikingą Rusijos rinką, nespekuliavome įvairiomis valiutomis,
nebuvome įdėję pinigų į įmones, kurių sėkmė priklauso vien nuo neprognozuojamų žaliavų
kainų.
Šiuo metu fondas yra pilnai investuotas. Esame patenkinti savo turimu portfeliu, ir, kaip ir
prieš tris mėnesius, manome, kad esamas fondo turimų įmonių akcijų kainų lygis užtikrins
mums teigiamą investicijų grąžą.
Ketvirčio pabaigoje fonde buvo apie 5% pinigų ir jų ekvivalentų.
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TOP 5 POZICIJOS
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AOL Inc
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II-VI Inc.
NACCO Industries Inc. A

JAV
JAV

Akcijos
94%

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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