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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS
Vokietija
24%

FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per trečią metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina pakilo
13,7%. Pasaulinis MSCI World indeksas per tą patį laikotarpį ūgtelėjo tik 0,7%.

Pinigai
10%

Praėjęs ketvirtis buvo pats geriausias trijų mėnesių laikotarpis fondo istorijoje.
Praktiškai visų turimų fondo investicijų kainos stipriai kilo dėl paskelbtų gerų šių
įmonių veiklos rezultatų ir įmonių naujienų.
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Taip pat papildomai pirkome didelį paketą Porsche AH SE akcijų, kurios buvo
atpigusios ir mums atrodo kaip labai gera investicija. Mūsų požiūriu investuotojai per
daug pesimistiškai vertina "senųjų" automobilių gamintojų perspektyvas ir šios
akcijos yra nepelnytai nuvertintos. Mums įsigyjant papildomą šių akcijų paketą, vienos
akcijos ir pelno santykis buvo apie 4. Šiais laikais yra labai sunku rasti panašaus
pigumo ir gerumo įmonių.
Vėl įsigijome nedidelį paketą Vishay Precision Group įmonės akcijų, jai pirmą kartą
per paskutinius kelerius metus paskelbus apie pradėjusius stipriai augti pardavimus.

Pinigai ir jų
ekvivalentai; 21%

VALIUTŲ PASISKIRSTYMAS*

USD

Praėjusį ketvirtį ženkliai padidinome fondo investiciją į JAV įmonę Nacco Industries.
Tokio sprendimo priežastis buvo šios įmonės paskelbta naujiena, jog ji bus išskaidyta į
dvi specializuotas anglies gavybos ir virtuvės technikos prekybos įmones. Manome,
jog toks iškaidymas lems didelį šios įmonės kainos padidėjimą biržoje ir tokie mūsų
lūkesčiai iš dalies jau išsipildė.

80%

Per ketvirtį pardavėme dvi fondo turėtas investicijas  pakilus Sprue Aegis kainai iki
mūsų nuomone tinkamos, realizavome gana neblogą pelną, o iš Hyundai Motors
išėjome dėl sprendimo didinti Porsche akcijų paketą bei dėl nesibaigiančių Pietų
Korėjos įmonės politinių problemų Kinijoje.
Rugsėjo pabaigoje fondas buvo investavęs beveik 80% savo turto, o 21% buvo
laikomas piniguose ir trumpalaikiuose labai saugiuose vyriausybių vertybiniuose
popieriuose. Atkreipiame dėmesį, jog ketvirčio pradžioje piniguose ir jų
ekvivalentuose buvo laikoma net 27% fondo turto, taigi gera ketvirčio grąža buvo
pasiekta investavus santykinai nedaug fondo turto.

100%

*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS
Pinigai ir jų
ekvivalentai 21%

TOP 5 POZICIJOS
IIVI Inc.

JAV

Arcos Dorados Holdings Inc.

Lotynų Amerika

NACCO Industries Inc. A

JAV

Porsche Automobil Hold. SE (X)
Vilkyškių Pieninė

Vokietija
Lietuva

Akcijos
79%

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 exante 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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