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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS
Vokietija 8%

Turkija
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FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per trečią 2019 metų ketvirtį fondo vieneto kaina krito 3,2%. Tai gana prastas
rezultatas, lyginant su dauguma pasaulio akcijų indeksų.
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Nedžiugino ir vienos didžiausių fondo investicijų - Hamilton Beach Brands akcijų
kainos dinamika. Po gana vidutiniškų ketvirčio rezultatų bei įmonės vadovų
atsisakymo svarstyti visos įmonės pardavimo galimybes, akcijos kaina stipriai krito.
Mes tuo naudojomės, pirkdami fondui papildomų Hamilton Beach Brands akcijų.

Ženklią teigiamą grąžą per ketvirti fondui davė investicija į Turkijos finansinio
holdingo Anadolu Grubu Holding akcijas. Jų kaina per ketvirtį pakilo 47%. Tai įvyko
daugiausiai dėl to, jog dvi didžiausios Anadolu Grubu valdomos investicijos - alaus
gamintojas Anadolu Efes ir mažmeninės prekybos tinklas Migros paskelbė gerus
finansinius ketvirčio rezultatus, o šių įmonių kainos pakilo. Taip pat pagerėjo ir
investuotojų sentimentas Turkijos atžvilgiu, nors ekonominė ir geopolitinė šios šalies
situacija ir toliau lieka gana nestabili. Prie šios pozicijos grąžos prisidėjo ir mūsų
sprendimas šį ketvirtį papildomai įsigyti nemažą kiekį šios įmonės akcijų, nukritus jų
kainai.

Per ketvirtį fonde taip pat atlikome nedidelius portfelio perbalansavimus. Šiek tiek
sumažinome poziciją Coty įmonėje.
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Fondo rezultatą taip pat blogino Vishay Precision Group įmonės akcijos, kurių kaina
krito po įmonės paskelbtos gana prastos trečio šių metų ketvirčio prognozės.
Nepaisant to, toliau tvirtai tikime šios įmonės ilgalaike perspektyva ir pasinaudojome
šiuo kainų svyravimų sumažinti šios įmonės akcijų įsigijimo savikainą.

Dėl gerėjančių finansinių rezultatų pastebimai brango dar dviejų fondo turimų įmonių
akcijos. Newell Brands akcijų kaina pakilo 21%, o Nacco Industries 23%.
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Didžiausią neigiamą grąžą fondui davė gana neseniai įsigytos titano dioksido
gamintojo Venator Materials akcijos, kurių kaina per ketvirtį krito 54%. Šis kritimas
vyko nepaisant gana neblogų įmonės ketvirčio rezultatų, nes dauguma investuotojų
gana skeptiškai žiūri į šios, nuo ekonominio ciklo labai priklausančios įmonės
finansines perspektyvas. Fondas per ketvirtį papildomai pirko Venator Materials
akcijas, nes manome, jog dabartinė jų kaina daugiau nei pakankamai atspindi visas
galimas rizikas ir yra ypatingai žema.
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką

Fondas toliau lieka investavęs praktiškai visas lėšas. Manome, kad šiuo metu esančios
mūsų investicijų kainos yra labai patrauklios. Jas parduotume tik dėl to, jei rastumėme
dar geresnių investicijų, t.y. tik perbalansavimo tikslais.
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Ülker Bisküvi Sanayi A.S.
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AG Anadolu Grubu Holding AS
Arcos Dorados Holdings Inc.

Turkija
Lotynų Amerika

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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