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GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS

FONDO VEIKLOS APŽVALGA
Per paskutinius tris 2020 metų mėnesius fondo vieneto kaina paaugo 25% ir stipriai
lenkė praktiškai visus akcijų ir kitų finansinių priemonių kainų indeksus.
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Pagrindinį pelną per ketvirtį fondui uždirbo dvi investicijos. Vokietijos baldų prekybos
internetu įmonė Home24, toliau gerėjant jos veiklos rezultatams ir tolimesnėm
prognozėm, pabrango dar 65% nuo 13,6 EUR iki 22,4 EUR už akciją. Šios įmonės
akcijas įsigijome pavasarį po 3,3 EUR už akciją, taigi šiais metais Home24 mums
uždirbo didžiausią pelną ir yra kol kas sėkmingiausia investicija per visą fondo veiklos
istoriją. Tuo tarpu dėl gerų paskelbtų rezultatų ir vis gerėjančio investuotojų
sentimento 87% pabrango lazerių gaminojos II-VI akcijos. Šios įmonės produkcijos
prireikė ne tik padidėjusiems duomenų srautams aptarnauti, tačiau ir Covid-19
testavimui, nes ten naudojami lazeriai.
Verta paminėti ir brangusias titano dioksido gamintojos akcijas, kurių kaina pakilo nuo
1,9 USD iki 3,3 USD už akciją. Tam įtakos turėjo metų pabaigoje įvykęs sandoris, kuriuo
40% Venator akcijų iš chemijos pramonės koncerno Huntsman įsigijo investicinis
fondas SK Capital Partners, taip panaikindamas investuotojų baimę, kad Huntsman
savo turimas akcijas nuspręs pardavinėti rinkoje, taip mušdami jų kainą.

Per visus 2020 kalendorinius metus Prudentis Global Value Fund vieneto vertė paaugo
21,2%, tuo tarpu kai lyginamasis indeksas pakilo tik 4,3%. Fondas palyginamąjį
indeksą lenkia ir skaičiuojant nuo fondo įkūrimo dienos.
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Per metus fondo portfelyje padarėme nemažai pakeitimų, įsigijome, mūsų nuomone,
naujų, labai patrauklių savo kainos ir laukiamos investicijų grąžos santykiu, akcijų.
Ketvirčio pabaigoje į akcijas buvo investuota apie 97% fondo turto.
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Kaip jau minėjom, didžiausią pelną praėjusiais metais fondas gavo iš Home24 akcijų,
kurios pabrango 6,8 karto nuo įsigijimo kainos. Antra pelningiausia investicija buvo IIVI, kuriai pandemija padėjo didinti pardavimus. Fondo pelną mažino nuostoliai iš
investicijų į dvi Turkijos įmones - Ulker Biskuvi ir Anadolu Grubu Holding. Nors jų
abiejų akcijų kaina, matuojant Turkijos liromis ir nenukrito, tačiau didelius nuostolius
atnešė liros kurso kritimas 27% euro atžvilgiu. Taip pat nuostolinga buvo investicija į
Lotynų Amerikoje veikiančią McDonalds frančizę Arcos Dorados, kurios verslui
pakenkė su pandemija susiję apribojimai, o akcijos kainą tempė žemyn Brazilijos realo
kurso smukimas.
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką
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II-VI Inc.
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A
Porsche Automobil Hold. SE (X)
Vishay Precision Group Inc.
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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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