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Valiuta Euras
Fondo valdytojai Audrius Balaišis

Gediminas Būda

ISIN LTIF00000344

Bloomberg PRUGLOB LH

Minimali investicija (EUR) 3.000   

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 1.318.376€

Vieneto vertė (NAV) ** 128,40€

Pokytis per 3 mėn. 1,1%

Pokytis nuo metų pradžios 6,4%

Pokytis nuo įkūrimo 28,4%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2013.06.28 dienai

FONDO VEIKLOS APŽVALGAGEOGRAFINIS  PASISKIRSTYMAS

VERČIŲ POKYČIAI NUO ĮKŪRIMO (EUR)

Global Value Fund
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Per antrą 2013 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto vertė pakilo 1,1%.

Per šį ketvirtį fondo vieneto vertės pokyčiui didžiausią įtaką padarė Hellenic Telecom
akcijos.

Per ketvirtį fondas neturėjo pozicijų, kurios atneštų didesnius nuostolius.

Vishay Precision Group Inc JAV

AOL Inc JAV

Sartorius Vokietija

Hellenic Telecom Org. Graikija

Vivendi SA Prancūzija

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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Fondas per aptariamą laikotarpį įsigijo dvi ypač patrauklias investicijas. Viena jų -
Vokietijos pramoninės įrangos gamintoja, kuri yra pasaulinis savo sektoriaus lyderis.
Įmonė pelninga, auganti, neturi skolų, uždirba aukštą kapitalo grąžą ir kainuoja nuo
pusantro iki dviejų kartų pigiau nei panašios įmonės. Ši įmonė taip pat išmoka patrauklų
3% siekiantį dividendą.

Kita investicija - generinių vaistų gamintojas Europoje. Tai auganti, pelninga, be skolų
įmonė, kuri kainuoja pusantro karto mažiau nei panašios įmonės. Ji taip pat uždirba
aukštą kapitalo grąžą ir kasmet moka 3% siekiančius dividendus.

Per paskutinį ketvirčio mėnesį daugumas pasaulio akcijų ir obligacijų rinkų smarkiai krito,
sureagavę į JAV centrinio banko pranešimus apie numatomą monetarinio stimulo
mažinimą. Kai kurių besivystančių rinkų akcijų indeksai per ketvirtį krito daugiau nei 10%,
ypač atpigo brangieji metalai - auksas ir sidabras.

Prudentis Global Value Fund savo investicijose vadovaujasi gana konservatyvia filosofija ir
perka bei laiko tik stiprias finansiškai įmones, kai jų kaina yra maža, gal todėl minėti rinkų
pasvyravimai neturėjo mūsų portfeliui labai didelės įtakos.

Ketvirčio pabaigoje fonde buvo apie 4% pinigų ir jų ekvivalentų.

instrumentus; tipinis Fondo investuotojas turi galėti prisiimti aukštą tokios investicijos ekonominę riziką neribotam laikui. 
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