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FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per pirmą 2019 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina kilo 7,0%.
Fondas šiek tiek atsiliko nuo plačių akcijų indeksų.
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Prie teigiamo fondo ketvirčio pokyčio ženkliai prisidėjo po gerų finansinių rezultatų
brangusios II-VI akcijos, iš nepagrįsto nuvertinimo duobės kilusios investicijos
Turkijoje (Ulker bei Turkcell) ir Coty, kurios didžiausias akcininkas – JAB Holding –
paskelbė savanorišką neprivalomą pasiūlymą supirkti trečdalį laisvai rinkoje
kotiruojamų akcijų po 11,38 USD, taip siekdamas padidinti savo valdomą akcijų
paketą nuo 40% iki 60% ir patvirtindamas tikėjimą Coty šviesia finansine ateitimi.

Geresnę grąžą sutrukdė pasiekti po labai prastų finansinių rezultatų bei kitų
nepalankių naujienų stipriai pigusios Newell Brands akcijos. Iš naujo įvertinę šios
įmonės perspektyvas, su nuostoliu pardavėme pusę turėtos investicijos. Taip pat ne
kokius rezultatus paskelbė ir Hamilton Beach Brands, tačiau mūsų nuomonė dėl šios
investicijos vertės ir perspektyvų nepasikeitė ir mes toliau laikome šias akcijas fonde.
Per ketvirtį įsigijome dvi naujas investicijas. Titano dioksido gamintoja Venator
Materials veikia jau mums gerai pažįstamame sektoriuje ir dėl bendros rinkos bei
įmonės specifinių problemų jos kaina šiuo metu labai nukritusi. Manome, jog įmonės
tikroji vertė kelis kartus viršija dabartinę akcijų kainą, o investuotojai yra
nepamatuotai pesimistiški dėl šios įmonės perspektyvų. Turkijos verslo holdingo
Anadolu Grubu turimo turto vertė du kartus viršija šios įmonės kapitalizaciją biržoje.
Be to, mūsų nuomone, šio holdingo valdomos įmonės Anadolu Efes (regiono alaus
gamybos lyderis) bei Migros Tikaret (Turkijos mažmeninės prekybos lyderis)
kainuoja mažiau, nei jų tikroji vertė, taigi Anadolu Grubu turimo turto vertė dar gali
ženkliai padidėti, kylant šių įmonių akcijų kainoms.

Fondas pardavė visą turėtą investiciją į Turkijos mobilaus ryšio tiekėjo Turkcell
akcijas. Per pusę metų joms pabrangus daugiau nei 50% nuo įsigijimo kainos ir
priartėjus prie mūsų apskaičiuotos tikrosios vertės bei atsiradus kitų patrauklių
alternatyvų, pasinaudojome rinkų mums suteikta galimybe ir realizavome pelną.
Fondas šiuo metu neturi laisvų, neinvestuotų lėšų. Visos lėšos investuotos į
patrauklias investicines galimybes ir, kaip minėjome praėjusio ketvirčio apžvalgoje,
fondo turimų investicijų kainos yra santykinai žemos, taigi tikimės pozityvios
ilgalaikės investicijų grąžos.

*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS
Pinigai ir jų
ekvivalentai;
5,67%

Išvestinės
finansinės
priemonės;
-2,00%

Akcijos; 96,33%

TOP 5 POZICIJOS
II-VI Inc.

JAV

Ülker Bisküvi Sanayi A.S.

Turkija

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A

JAV

Arcos Dorados Holdings Inc.
Porsche Automobil Hold. SE (X)

Lotynų Amerika
Vokietija

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

