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Minimali investicija (EUR) 3.000  

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 2.531.412€

Vieneto vertė (NAV) ** 225,79€

Pokytis per 3 mėn. -4,9%

Pokytis nuo metų pradžios -12,3%

Pokytis nuo įkūrimo 125,8%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2018.09.28 dienai

II-VI Inc. JAV

Porsche Automobil Hold. SE (X) Vokietija

Arcos Dorados Holdings Inc. Lotynų Amerika

Newell Brands Inc. JAV

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A JAV

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS TOP 5 POZICIJOS

FONDO VIENETO VERTĖS POKYTIS NUO ĮKŪRIMO (EUR)

Global Value Fund

INFORMACIJA APIE FONDĄ

GRĄŽA  (EUR)*

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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Per trečią 2018metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina toliau krito ir
per šį laikotarpį sumažėjo 4,9%. Nuo metų pradžios fondo vieneto vertė yra
sumažėjusi 12,3%.

Fondo grąžą per ketvirtį labiausiai neigiamai įtakojo Hamilton Beach įmonės ženklus
akcijų kainos kritimas, kuris buvo įtakotas prastesnių nei tikėtasi finansinių ketvirčio
rezultatų. Nepaisant to, toliau laikysime šios įmonės akcijas, nes jos šiuo metu
kainuoja apytiksliai du kartus mažiau, nei panašios įmonės. Mes manome, jog yra
didelė tikimybė, jog dviejų metų laikotarpyje šios įmonės akcijų kaina geriau atspindės
įmonės vertę.

Stipriai pabrangus JAV įmonei II-VI dalį turėtų akcijų pardavėme tam, kad šiek tiek
sumažintume išaugusį šios pozicijos svorį.

Per paskutinius trismėnesius atlikome daug naujų investicijų.

Atpirkome visą turėtą Vishay Precision Group poziciją. Tokį staigų mūsų nuomonės
pasikeitimą išprovokavo netikėtai ypatingai geri šios įmonės antro ketvirčio
finansiniai rezultatai ir ženklus įmonės ilgalaikio pelningumo prognozių pagerinimas.
Mes sugebėjome atpirkti šią poziciją už kainą, tik šiek tiek didesnę už pozicijos
pardavimo kainą.

Taip pat įsigijome dar tris visiškai naujas pozicijas. Įsigijome JAV plataus vartojimo
prekių įmonės Newell Brands akcijų. Po nesėkmingo susijungimo su panašia įmone
Newell Brands akcijos stipriai krito, o šios įmonės vadovai per kelis metus nusprendė
keisti strategiją ir parduoti dalį nepagrindinių padalinių. Iš jų pardavimo numatytos
gauti didelės lėšos bus skirtos skolai sumažinti ir savoms akcijoms supirkti. Kol
lauksime šių veiksmų rezultato, gausime santykinai didelį dividendinį pajamingumą, o
bet koks įmonės akcijos kainos sumažėjimas leis šiai įmonei supirkti daugiau savo
akcijų, taip didinant liekančių akcininkų investicinę grąžą. Taip pat įsigijome didelę
pozicija lyderiaujančioje Turkijos mobiliojo ryšio bendrovėje Turkcell. Po labai didelio
Turkijos liros nuvertėjimo bei investuotojų nerimo dėl Turkijos ekonomikos sukelto
šios šalies akcijų pigimo manome, kad šį įsigijimą atlikome už labai patrauklią kainą.
Įmonėmoka didelius dividendus, o jos verslas auga, taigi tikimės, jog, laikui bėgant, tai
taps ypač gera fondo investicija. Taip pat įsigijome JAV kosmetikos įmonės Coty akcijų
po didelio jų kritimo.

Po aukščiau paminėtų įsigijimų laisvos fondo turimos lėšos sumažėjo iki 6% fondo
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