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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS

FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per pirmą 2018 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina nukrito 5,7%.
Fondo vieneto vertė krito šiek tiek daugiau, nei platūs išsivysčiusių šalių akcijų indeksai.
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Nepaisant to, mes toliau tvirtai tikime fondo turimų pozicijų aukšta tikėtina investicijų
grąža per artimiausius kelis metus. Šios įmonės nėra tiesiogiai veikiamos kokių nors
sankcijų ar prekybos karų. Jos visos taip pat demonstruoja tolimesnį pardavimų ir pelno
augimą, o jų dabartinės akcijų kainos yra, mūsų nuomone, labai patrauklios. Manome,
kad visų jų akcijų kainos už dviejų - trijų metų bus ženkliai aukštesnės.
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Pagrindinė tokio rezultato priežastis buvo gana ženklus didžiausių fondo turėtų įmonių
akcijų kainų kritimas. Šis kritimas buvo sąlygotas eilės priežasčių - šiek tiek prastesnių,
nei tikėtasi rezultatų, ne tokių optimistinių ateities prognozių ar baimių dėl JAV
inicijuojamų veiksmų, siekiant sumažinti šios šalies užsienio prekybos deficitą.

Kita; 35%

Fondo vertės kritimą šiek tiek amortizavo dėl gerų rezultatų smarkiai išaugusi Vishay
Precision Group kaina bei praėjusio ketvirčio apžvalgoje minėtas mūsų įsigytas opcionas,
kurio vertė kyla, krentant JAV S&P500 akcijų indekso vertei.
Per ketvirtį nepardavėme senų bei neįsigijome jokių naujų pozicijų. Atlikome tik
kosmetinius pataisymus, šiek tiek mažindami didžiausias pozicijas palankiomis
kainomis.
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Manome, jog paskutiniu metu pasaulinėse finansų rinkose įsivyravus didesniems
svyravimams ir investuotojams tapus nervingesniais, tokios galimybės mums pasitaikys
greičiau nei iki šiol buvo galima tikėtis, kai daugelio įmonių akcijų kainos buvo
sankykinai brangios, o jų svyravimai nedideli ir trumpi.
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Fondas toliau laikė didelę dalį lėšų likvidžiuose aktyvuose. Trumpalaikėse obligacijose,
indėliuose ir pinigais buvo laikoma beveik 27% fondo turto. Už šias lėšas planuojame
įsigyti naujų investicijų, kai tik tam susidarys palankios sąlygos. Šiuos įsigijimus
darysime tada, kai matysime, jog nauja investicija mums leis uždirbti ypač didelę grąžą
su minimalia rizika.
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS
Išvestinės finansinės priemonės
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TOP 5 POZICIJOS
II-VI Inc.

Pinigai ir jų
ekvivalentai
27%

Akcijos
65%

JAV

Porsche Automobil Hold. SE (X)

Vokietija

Arcos Dorados Holdings Inc.

Lotynų Amerika

Hamilton Beach Brds Hldg Co. 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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