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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS

FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per paskutinį metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina krito 0,6%.
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Per ketvrtį ženkliai padidinome turimą Nacco Industries Inc. akcijų paketą. Ši įmonė
metų pabaigoje buvo didžiausia fondo investicija. Nors per ketvirtį šių akcijų kaina toliau
krito, mes esame labai pozityviai nusiteikę dėl jos perspektyvų. Mūsų nuomone,
dabartinė akcijos kaina yra ypatingai žema ir todėl tikimės ženklaus šių akcijų brangimo
per ateinančius du metus.
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Skirtingai nuo didžiosios dalies pasaulio akcijų rinkų, fondo vieneto vertė per šį ketvirtį
nepaaugo. Nepaisant to, kad didžiosios daugumos mūsų turimų įmonių paskelbti trečio
ketvirčio finansiniai rezultatai buvo geri, o blogų naujienų nebuvo, jų akcijų kainos išliko
stabilios arba atpigo. Kaip jau ne kartą tokiais atvejais buvo, tokie pakritimai paprastai
yra laikini ir suteikia puikią progą įsigyti šių akcijų papildomai.

Fondas taip pat įsigijo dviejų naujų įmonių akcijas. Viena jų – Arcos Dorados Holdings
Inc. – yra didžiausia pasaulyje MacDonalds restoranų operatorė, turinti išskirtinę teisę
valdyti nuosavus ir franšizės būdu veikiančius MacDonalds restoranus visame Lotynų
Amerikos regione. Dėl įvairių priežasčių šios įmonės akcijos šiuo metu yra pigiausios
nuo pat jų kotiravimo Niujorko akcijų biržoje pradžios 2011 metais. Manome, kad įmonė
turi puikias ilgalaikio augimo galimybes, kurios pavirs į ilgalaikę ir apčiuopiamą
investicijų grąžą.
Po šių įsigijimų fondo laikomų laisvų, neinvestuotų lėšų nuošimtis bendrame fondo
portfelyje sumažėjo nuo 37% praeito ketvirčio pabaigoje iki 12% šio ketvirčio pabaigoje.
Šiuo metu fondo portfelis yra beveik pilnai investuotas. Daugumos fondo turimų akcijų
kainos yra netoli ilgalaikių vienerių – dviejų metų žemumų. Nemažos dalies jų kainos ir
pelno vienai akcijai santykis nesiekia dviženklio skaičiaus. Tai leidžia mums tikėtis, jog
mūsų suformuoto portfelio grąža per ateinančius metus turėtų būti labai patraukli ir
„atpirkti“ 2015 metų rezultatą, kuris buvo gana kuklus. Investavime sudėtinga nuspėti,
kuriais tiksliai kalendoriniais metais bus uždirbta didesnė grąža, garantuojanti gerą
ilgalaikį rezultatą, tačiau tie metai būtinai ateina kantriam ilgalaikiam investuotojui.
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką
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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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