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Per paskutinius tris metų mėnesius Prudentis Global Value Fund vieneto kaina pakilo
9%. Pasaulinis MSCI World indeksas eurais per tą patį laikotarpį ūgtelėjo tik 3,5%.
Praėjusius metus vertiname kaip pakankamai sėkmingus fondui. Per juos fondo
vieneto vertę sugebėjome paauginti daugiau nei 28%. Tai žymiai daugiau, nei absoliuti
dauguma akcijų ar obligacijų indeksų. Mūsų nuomone, šis rezultatas buvo pasiektas
prisiimant protingą riziką - fondo turimos investicijos buvo nupirktos už itin žemas
kainas, kurioms dar kristi yra mažiau tikimybės, nei kilti. Fondas per metus laikė
nemažas sumas laisvų lėšų, o metus baigė turėdamas apie 24% labai likvidžių lėšų.

Kaip ir tikėjomės, per praėjusį ketvirtį stipriai pabrango išskaidytos įmonės Nacco
Industries ir nuo jos atskirtos Hamilton Beach Brand Holdings akcijos. Pasinaudodami
geromis kainomis, pilnai pardavėme turėtą Nacco Industries akcijų paketą ir pusę
Hamilton Beach paketo. Pastarosios įmonės akcijų kainai stipriai pakritus be žymesnių
blogų naujienų, metų pabaigoje agresyviai padidinome jos turimų akcijų kiekį.
Įvertinant tikėtinus gerus jos veiklos rezultatus ir ženklų teigiamą JAV įmonių pelno
mokesčio sumažinimo poveikį jos pelningumui, per ateinančius kelis metus tikimės
geros investicijų grąžos.
Per ketvirtį pasiteisino mūsų sprendimas dėl papildomų investicijų į Porsche AG
akcijas. Toliau gerėjant jų turimos Volkswagen AG įmonės finasiniams rezultatams ir
keičiantis investuotojų nuomonėms apie automobilių gamintojus, jos akcijos sparčiai
brango.
Kaip fondo valdytojams mums svarbu ne tik uždirbti gerą investicijų grąžą, bet ir
užtikrinti, jog pasiekta investicijų vertė būtų tvari. Paprastai mes to siekiame dviem
būdais - pirma, įsigydami tik tokias investicijas, kurių rizikos ir grąžos santykis yra
labai geras (t.y. tokių investicijų kaina turi daug galimybių stipriai pakilti ir nedaug
galimybių stipriai kristi; tai pasiekiama perkant išskirtinio pigumo investicines
priemones) bei laikydami nemažą likvidžių lėšų rezervą. Taigi paprastai nekreipiam
daug dėmesio į bendrą rinkos situaciją. Tačiau šiuo metu pagrindinė pasaulio akcijų
rinka - JAV rinka - mūsų nuomone yra labai brangi. Jos kritimas galėtų įtakoti ir kitas
akcijų ir finansines rinkas. Todėl metų pabaigoje įsigijome išvestinių finansinių
priemonių, kurios duos mums didelę pozityvią grąžą tuo atveju, jei JAV akcijų rinka
per ateinančius metus stipriai kristų nuo dabartinio lygio. Šias priemones įsigijome,
įvertinę tai, jog šiuo metu jų kaina yra istoriškai labai nedidelė.

*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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