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FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per antrą metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina krito 0,2%.
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Turimų įmonių pirmo ketvirčio finansiniai rezultatai buvo geri, tačiau į juos rinkos
reagavo įvairiai. Didžiausią svorį fonde turinčių įmonių - Arcos Dorados ir II-VI akcijų
kainos per ketvirtį šiek tiek krito, tačiau tą jų kritimą beveik kompensavo ženkliai
padidėjusios nedidelių pozicijų - Vilkyškių Pieninės ir Sprue Aegis - akcijų kainos.
Bendras per ketvirtį fondo pasiektas rezultatas atrodo neblogai, lyginant su plačiais
pasaulio akcijų rinkų indeksais. Pasaulinis MSCI World indeksas per tą patį laikotarpį
krito 3%.
Pilnai pardavėme dvi fondo turėtas pozicijas - Vishay Precision Group ir Welbilt
(buvusi Manitowoc Food Service). Mūsų nuomone, šios pozicijos jau praktiškai pilnai
įvertintos ir potencialios grąžos ir rizikos santykis mūsų nebetenkino. Pasinaudoję
palankia situacija rinkoje, šiek tiek padidinome turimas II-VI, Nacco Industries ir
Porsche Automobil Holding pozicijas.
Birželio pabaigoje fondas buvo investavęs šiek tiek daugiau nei 73% viso turto.
Likusios lėšos laikomos pinigų rinkos instrumentuose, taigi esame pasiruošę
operatyviai pasinaudoti investicinėmis galimybėmis, kai tik tokios atsiras.
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Kaip ir anksčiau, mūsų didžiausias dėmesys sutelktas į investicijų, kurios mums
suteikia priimtiną potencialios grąžos ir rizikos santykį ir leidžia mums ramiai
miegoti, kai jas įsigyjame. Stengiamės elgtis kiek galima atsakingiau darydami
investicinius sprendimus, dėl to devynis kartus matuojame, o tik dešimtą kerpame.
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Taip pat norime atkreipti dėmesį, jog pilnai apdraudėme JAV dolerio riziką.
Paskutiniais metais, nors ir draudėme JAV dolerio riziką, fonde turėjome nemažą
"atvirą" poziciją ir dėl to uždirbome iš dolerio stiprėjimo. Tačiau šiuo metu manome,
kad atsiranda didelės galimybės stiprėti eurui, taigi pilnai eliminavome dolerio riziką
iš mūsų portfelio.
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS
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TOP 5 POZICIJOS
II-VI Inc.

JAV

Arcos Dorados Holdings Inc.

Lotynų Amerika

Porsche Automobil Hold. SE (X)

Vokietija

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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