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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS

FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per trečią 2015 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto vertė krito 10%.

Pinigai
37%

Šis rezultatas labai panašus į daugumos akcijų indeksų rezultatą per tą patį laikotarpį.
Didesniu kritimu pasižymėjo besivystančios rinkos, kurių indeksai krito vidutiniškai 18%.
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Didžiausią nuostolį fondas patyrė iš gana nedidelės turėtos investicijos į Porsche
Automobil Holding SE įmonės akcijas. Šios įmonės pagrindinis turtas yra Vokietijos
automobilių gamintojo Volkswagen akcijos. Rugsėjo mėnesį paaiškėjo, kad Volkswagen
įdiegė savo gaminamuose dyzelinu varomuose automobiliuose įrangą, kuri dirbtinai
mažino variklio išmetamų kenksmingų medžiagų kiekį automobilių testavimo metu.
Volkswagen gresia didelės finansinės baudos JAV ir didelės bei neapibrėžtos išlaidos
automobilių remontui ir klientų susigrąžinimui. Nors ši naujiena yra netikėta ir neįtikėtina,
tačiau tai nesumažina mūsų nusivylimo. Už protingą kainą šios pozicijos parduoti
nepavyko, o už neprotingą dabartinę kainą parduoti nebenorime. Taigi už kritusias kainas
papildomai įsigijome šiek tiek akcijų ir tikimės, kad jų kaina per tris - šešis mėnesius
atsistatys iki protingo lygio.
Be ypatingų naujienų, atsižvelgiant į neigiamą sentimentą rinkose, krito ir daugumos kitų
turimų pozicijų kainos. Pasinaudodami šiomis galimybėmis, papildomai įsigijome Hyundai
Motors akcijų. Ši pozicija ir davė fondui didžiausią grąžą per ketvirtį.
Per trečią ketvirtį fondas pilnai pardavė turėtas Leoni akcijas. Iš jų gavome apie 25% grąžą.
Poziciją pardavėme, nes manėme, kad šių akcijų uždarbio potencialas nebėra didelis. Taip
pat norėjome sumažinti bendrą fondo riziką.

Gamyba; 26%

Ketvirčio pabaigoje fonde buvo apie 37% pinigų ir jų ekvivalentų.
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Manome, kad per ateinantį ketvirtį rasime ypač patrauklių investicijų ir turima pinigų ir jų
ekvivalentų dalis fonde ženkliai sumažės.
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Per ketvirtį stipriai krito besivystančių šalių įmonių akcijų kainos, daugelio šalių valiutų
kursai prieš JAV dolerį ir eurą, bei naftos, dujų, anglies, geležies rūdos išgavimu
užsiimančių įmonių ir jos įrangą tiekiančių įmonių akcijų kainos. Fondas neturėjo investicijų
šiose srityse, bet po didelių kritimų mūsų susidomėjimas šiais sektoriais yra išaugęs.
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS

TOP 5 POZICIJOS

Pinigai
37%

Akcijos
63%

Hyundai Motor Co. Ltd.

Pietų Korėja

II-VI Inc.

JAV

Vectrus Inc.

JAV

NACCO Industries Inc. A
Vilkyškių Pieninė

JAV
Lietuva

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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