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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS

FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per trečią metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina kilo 7,7%.
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Fondas per ketvirtį aplenkė didžiąją daugumą akcijų indeksų. Didžiausią grąžą davė JAV
įmonės II-VI akcijos, kurių kaina per tris mėnesius pakilo 30%, o šios pozicijos svoris
fonde yra ženklus. Prie gero ketvirčio rezultato taip pat prisidėjo JAV įmonės Nacco
Industries akcijos, kurių kaina pakilo 21%.
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Per ketvirtį atlikome keletą svarbių investicinių sprendimų. Pardavėme visas turimas
JAV komunalinių paslaugų įmonės Vectrus akcijas. Po didelio pabrangimo jų kaina, mūsų
nuomone, tapo per aukšta ir neužtikrino fondo norimos investicijų grąžos ateityje bei
nesaugojo nuo galimų rizikų. Po ketvirčio finansinių rezultatų paskelbimo pardavėme
didesnę dalį Manitowoc Food Service akcijų. Šios įmonės finansiniai rezultatai nebuvo
labai geri, taigi realizavome pelną ir nusprendėme palaukti geresnio laiko investuoti į šią
įdomią ir patrauklią įmonę.
Fondas įsigijo dvi naujas pozicijas. Pirkome Prancūzijos įmonės Vallourec, kuri gamina
plieno vamzdžius naftos, dujų gavybos ir elektros gamybos pramonei bei JAV įmonės
Fitbit, kuri gamina ant riešo nešiojamus fizinės veiklos monitorius, akcijų. Abiem atvejais
manome, jog šių įmonių akcijos yra nepakankamai įvertintos ir jų ateinančių kelių metų
rezultatai bus geresni, nei tikisi dauguma investuotojų, o investavimo rizika tomis
kainomis, kuriomis mes jas įsigijome, yra nedidelė.
Fondo laikomų laisvų, neinvestuotų lėšų nuošimtis ketvirčio pabaigoje yra 16%.
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Daugumos fondo turimų įmonių ketvirčio finansiniai rezultatai buvo geri ir atitinkamai
reagavo jų akcijų kainos.

EUR

87%

Investicinė aplinka ir toliau išlieka įdomi ir, mūsų nuomone, suteikia gana daug
galimybių rasti pelningų investicijų. Didelę įtaką finansų rinkoms per likusius 2016 metų
mėnesius darys JAV prezidento rinkimų rezultatai ir JAV centrinio banko sprendimai ir
komentarai dėl palūkanų normų.
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką
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TOP 5 POZICIJOS
Arcos Dorados Holdings Inc.

Lotynų Amerika

II-VI Inc.

JAV

NACCO Industries Inc. A

JAV

Vishay Precision Group Inc
Vallourec S.A.

JAV
Prancūzija

Akcijos
84%

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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