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FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per antrą metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina kilo 4,5%.
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Įsigijome Didžiosios Britanijos įmonės Sprue Aegis akcijų, kurios buvo stipriai atpigusios
po nepalankių įmonės paskelbtų rezultatų. Manome, kad tai yra laikini nesklandumai, o
įmonė, kuri gamina ir parduoda priešgaisrinės apsaugos priemones D.Britanijoje ir
Europoje yra stipri finansiškai bei ženkliai nedavertinta. Tuo pat metu apdraudėme šią
savo investiciją nuo Didžiosios Britanijos valiutos svaro nuvertėjimo. Šis mūsų
sprendimas pasiteisino, svarui stipriai nuvertėjus euro atžvilgiu po britų sprendimo
referendume pasitraukti iš Europo Sąjungos. Pardavėme visas turėtas Kinder Morgan
akcijas ir didžiąją dalį Chemours akcijų. Pirmuoju atveju pakeitėme savo nuomonę apie
ilgalaikę naftos sektoriaus perspektyvą, automobilių gamintojams pereinant prie
elektromobilių gamybos, o antruoju - mažinome fondo riziką, mažindami pozicjos svorį
akcijų kainai ženkliai pakilus.
Fondo laikomų laisvų, neinvestuotų lėšų nuošimtis ketvirčio pabaigai yra 9%.

VALIUTŲ PASISKIRSTYMAS*
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Fondas per ketvirtį vėl aplenkė didžiąją daugumą akcijų indeksų. Daugiausiai prie geros
fondo grąžos prisidėjo turimos įmonių Arcos Dorados ir Vectrus akcijos. Gerėjant
veiklos rezultatams ir stabilizuojantis situacijai Brazilijoje keitėsi investuotojų požiūris į
Lotynų Amerikoje McDonalds restoranus operuojančią Arcos Dorados, kurios akcijų
kaina per ketvirtį pakilo 27%. JAV kariuomenei paslaugas teikiančios Vectrus akcijos
per tą patį laikotarpį pakilo 25%.
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką

Finansų rinkose paskutinėmis savaitėmis jaučiamas didelis netikrumas dėl D.Britanijos
atsiskyrimo nuo ES pasekmių tos šalies ekonomikai, o tuo pačiu ir ES bei pasaulio
ekonomikai. Taip pat kyla klausimų dėl Italijos bankinės sistemos sveikatos, Vokietijos
komercinių bankų būklės bei tolesnio pasaulinės ekonomikos augimo tvarumo.
Vengdami rizikų investuotojai masiškai perka "saugias" vyriausybių obligacijas, kurių
labai didelės dalies pajamingumai šiuo metu jau yra neigiami. Taip pat nuo metų
pradžios stipriai pabrango ir auksas.
Tuo tarpu investuotojų sentimentas akcijoms, o ypatingai besivystančių šalių akcijoms
išlieka gana neigiamas. Mūsų nuomone, kaip tik šiose srityse šiuo metu ir yra daugiausiai
pelningų investavimo galimybių, kurių mes aktyviai ieškome.
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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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