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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS

FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per antrą 2018 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina nukrito 2,2%.
Nuo metų pradžios fondo vieneto vertė nukrito 7,8%.
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Pagrindinės tokio kritimo šį ketvirtį (o taip pat ir skaičiuojant nuo metų pradžios)
"kaltininkės" yra dvi fondo turimos įmonės: Arcos Dorados ir Porsche Automobil
Holding. Abiem atvejais kritimas sąlygotas tam tikrų priežasčių, kurios, mūsų
nuomone, yra laikinos. Arcos Dorados atveju - tai atsinaujinęs Lotynų Amerikos šalių
(kur veikia ši McDonalds frančižės operatorė) valiutų kritimas USD (kuriuo
kotiruojamos šios akcijos) atžvilgiu bei ekonominės ir politinės įtampos regiono
valstybėse. Porsche Automobil Holding atveju - tai besitęsiančios problemos dėl
dyzelio skandalo bei teismo procesai dėl galimo nuostolių, kilusių dėl šio skandalo,
kompensavimo akcininkams.
Mes manome, kad abiem atvejais problemos yra laikinos. Be to, abi įmonės paskelbė
gerus finansinius pirmo ketvirčio rezultatus. Arcos Dorados vėl pradėjo mokėti
dividendus bei paskelbė nuosavų akcijų supirkimui skirsianti 60 mln. USD (kas sudaro
apie 4% visų akcijų prie dabartinės kainos). Pasinaudoję akcijų atpigimu, padidinome
Arcos Dorados akcijų paketą, mokėdami mažiau nei 7 USD už akciją.
Per šį ketvirtį pardavėme visas fondo turėtas Vishay Precision Group akcijas už
vidutinę 38,9 USD kainą. Šias akcijas įsigijome po 18,2 USD, taigi fondas realizavo
113% grąžą iš šios investicijos. Vien per antrą 2018 ketvirtį jos brango 25% ir dalinai
kompensavo nuostolius, kuriuos gavome iš aukčiau paminėtų pozicijų. Manome, kad
šios įmonės akcijos jau pakankamai įvertintos ir, žiūrint į ateitį, negalės fondui
uždirbti mūsų pageidaujamos grąžos.
Per ketvirtį be didelių naujienų gana smarkiai pabrango Hamilton Beach Brands
akcijos. Ši smulkios virtuvinės technikos pardavėja buvo nepelnytai atpigus, taigi,
mūsų nuomone, čia rinka tiesiog "ištaisė" neteisingo vertinimo klaidą. Net ir po šio
pabrangimo mes tikimės tolesnio akcijų brangimo, kurį turėtų paskatinti geri įmonės
finansiniai rezultatai ir geresnis jos verslo supratimas tarp investuotojų (primename,
jog HBB akcijos tik neseniai pradėtos kotiruoti akcijų biržoje).
Kaip ir pirmojo ketvirčio pabaigoje, fondas toliau laikė didelę dalį lėšų likvidžiuose
aktyvuose. Trumpalaikėse obligacijose, indėliuose ir pinigais buvo laikoma 37% fondo
turto.

*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.

UAB Prudentis, Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius, tel. +370 5 2468378, +370 5 2431144, fax. +3705 2123269, info@prudentis.lt, www.prudentis.lt

