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II ketvirčio apžvalga

Veiklos pradžia 2009 m. liepos 1 d.

Valiuta Euras

Fondo valdytojas Audrius Balaišis

ISIN LTIF00000344

Bloomberg PRUGLOB LH

Minimali investicija (EUR) 3.000

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 1.779.765€

Vieneto vertė (NAV) ** 201,32€

Pokytis per 3 mėn. 32,8%

Pokytis nuo metų pradžios -16,2%

Pokytis nuo įkūrimo 101,3%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2020.06.30 dienai

II-VI Inc. JAV

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A JAV

home24 SE Vokietija

Arcos Dorados Holdings Inc. Lotynų Amerika

AG Anadolu Grubu Holding AS Turkija

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. 

FONDO VEIKLOS APŽVALGAGEOGRAFINIS  PASISKIRSTYMAS

SEKTORIŲ PASISKIRSTYMAS

VALIUTŲ PASISKIRSTYMAS*

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS TOP 5 POZICIJOS

FONDO VIENETO VERTĖS POKYTIS NUO ĮKŪRIMO (EUR)

Global Value Fund

INFORMACIJA APIE FONDĄ
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Per antrą 2020metų ketvirtį fondo vieneto kaina pakilo 32,8%. Pagal šį rodiklį gerokai
lenkėme plačius akcijų indeksus, tačiau turime prisiminti, jog fondo vieneto kainos
kritimas per pirmus tris šių metų mėnesius buvo didesnis, nei indeksų. Taigi pirmo
pusmečio duomenimis Prudentis Global Value Fund rezultatas vis dar yra neigiamas ir
atsilieka nuo pasaulinio akcijų indekso.

Tačiau turimos fondo investicijos, jų kainos ir ateities perspektyvos duoda pagrindo
optimizmui ir tikėjimui, jog fondo metinis rezultatasa ir toliau gerės.

Per ketvirtį fonde atlikome nemažai pakeitimų. Įvertinę naują informaciją pilnai
pardavėme dvi pozicijas - Coty ir Nacco Industries. Netenkino Coty demostruojami
veiklos rezultatai, o Nacco Industries perspektyvos ženkliai pablogėjo, jų dideliam
klientui nusprendus atsisakyti anglies deginimo elektros gamybai (akmens anglies
atsisakymas elektros gamybai JAV vyksta greičiau nei mes tikėjomės).

Pasinaudodami dideliais kainų kritimais papildomai pirkome Hamilton Beach Brands,
Arcos Dorados ir Venator akcijas.

Taip pat įsigijome eilę naujų investicijų, kurios fondui jau antešė nemažą pelną.
Didžiausia iš jų - Vokietijos bendrovė Home24, kuri užsiima internetine baldų prekyba
Europoje ir Brazilijoje. Lyginant su kitomis šio sektoriaus įmonėmis, jos kaina pirkimo
metu buvo labai maža. Be to, su COVID-19 susiję ribojimai teigiamai paveikė prekybos
internetu sektorių. Mes taip pat manome, baldų paklausa padidės, žmonėms daugiau
laiko praleidžiant namuose. Šias akcijas įsigijome vidutiniškai po 3,3 euro, o ketvirčio
pabaigoje jos kainavo jau 6,6 euro.

Taip pat įsigijome nedideles pozicijas dviejose JAV baldų gamybos ir prekybos įmonėse
- Basset Furniture ir Hooker Furniture. Abi šios įmonės turi gilią istoriją, yra
finansiškai stiprios (ne tik neturi skolų, tačiau laiko nemažą finansinį rezervą), taigi
tikimės, jog tai bus tie žaidėjai, kurie ne tik pergyvens ekonominę krizę, bet ir išeis iš
jos sustiprėje.

Vokietijoje pirkome siurblių ir sklendžių gamintojos KSB privilegijuotas akcijas, kurių
kaina šiuo metu yra bene mažiausia per keliasdešimt paskutinių prekybos biržoje
metų. Iš šios investicijos nesitikime greitos grąžos, tačiau ilguoju laikotarpiu šios
akcijos gali brangti keletą kartų.
Ketvirčio pabaigoje į akcijas buvo investuota apie 93% fondo turto. Palyginimui -
praėjusio ketvirčio pabaigoje investicijų į akcijas svoris sudarė 88%.
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