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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS

FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per pirmą 2015 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto vertė kilo 4,3%.

Pinigai
17%

Didžiausią grąžą fondui davė JAV įmonės II-VI akcijos, kurių kaina kilo dėl vis gerėjančių
šios įmonės veiklos ir finansinių rezultatų, aplenkiančių investuotojų lūkesčius. Kadangi
praėjusių metų antroje pusėje mes ženkliai padidinome fondo turimų šios įmonės akcijų
skaičių (pasinaudodami trumpalaikiu kainos kritimu), tai šios akcijos kainos kilimas padarė
labai didelę įtaką fondo rezultatui. Apčiuopiamą teigiamą grąžą fondui davė Vokietijos
įmonių Porsche Automobil Holding ir Leoni akcijų kainų kilimas. Nors rinkoje ir buvo
teigiamų žinių apie šias įmones, tačiau pagrindinė kilimo priežastis - eksportuojančių
Europos įmonių finansinių perspektyvų pagerėjimas dėl euro kurso kritimo kitų valiutų (o
ypač JAV dolerio) atžvilgiu.
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SEKTORIŲ PASISKIRSTYMAS
Vartojimo
prekės ir
paslaugos; 28%

Gamyba; 36%

Praėjusį ketvirtį pardavėme dvi fondo pozicijas, kurios kol kas nepatenkino mūsų lūkesčių KSB ir Vishay Precision Group. Nors šių įmonių kaina yra maža, o finansinis stabilumas
didelis, mes manome, jog apžvelgiamoje ateityje jos nerodys tų rezultatų, kurie leistų
mums uždirbti mus tenkinančią metinę investicijų grąžą. Taigi kol kas manome, jog
protingiau vietoje šių investicijų laikyti likvidžias lėšas ir ieškoti patrauklesnių investavimo
galimybių.
Per laikotarpį fondas nepatyrė ženklių nuostolių dėl turimų investicijų kainų sumažėjimo.
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Ketvirčio pabaigoje fonde buvo apie 17% pinigų ir jų ekvivalentų.

Pinigai; 17%

VALIUTŲ PASISKIRSTYMAS*
KRW
9%

USD
25%

Paskutinius mėnesius toliau tęsėsi euro pigimas JAV dolerio atžvilgiu. Norime patikinti, jog
mūsų turimos investicijos JAV yra apsaugotos nuo konkurencinės padėties pablogėjimo
brangstant JAV doleriui, nes dirba arba JAV rinkoje, arba įkainoja savo produktus JAV
doleriais. Iš kitos pusės fondas turi keletą įmonių, kurių konkurencinė padėtis gerėja, nes
jų produktų kaina tarptautinėse rinkose mažėja dėl euro pigimo. Taip pat manome, jog
mūsų portfelio iš esmės neįtakoja greitas iš ženklus naftos kainų sumažėjimas.
Nors šiuo metu pasaulinėse akcijų rinkose kainos yra gana didelės, tačiau kai kuriose iš jų
dar galima įsigyti investicijas už stebėtinai mažas kainas. Mes ir stengsimės toliau tai
daryti. Taip pat manome, jog mūsų turimų įmonių vertė vis dar nėra atspindėta jų akcijų
kainose.
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į
valiutų draudimo sandorių įtaką
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TOP 5 POZICIJOS
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JAV

Vectrus Inc.

JAV

AOL Inc

JAV

Leoni NA (X)
NACCO Industries Inc. A

Vokietija
JAV

Akcijos
83%

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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