
2022 kovas                            
I 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) ** 2 007 542€

Vieneto vertė (NAV) ** 260,18€

Pokytis per 3 mėn. -6,9%

Pokytis nuo metų pradžios -6,9%

Pokytis nuo įkūrimo 160,2%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje
**  2022.03.31 dienai

 

Vishay Precision Group Inc. JAV
KSB Vokietija
II-VI Inc. JAV
British American Tobacco PLC Jungtinė Karalystė
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A JAV

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. 

FONDO VEIKLOS APŽVALGAGEOGRAFINIS  PASISKIRSTYMAS

SEKTORIŲ PASISKIRSTYMAS

VALIUTŲ PASISKIRSTYMAS*

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS TOP 5 POZICIJOS
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Gamyba; 32,93%

Vartojimo prekės 
ir paslaugos; 

30,71%

Informacinės 
technologijos; 

15,09%

Kasdieninio 
vartojimo prekės; 

11,16%
Medžiagos/Žaliavos; 5,23%

Pinigai; 4,88%
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į  valiutų draudimo sandorių įtaką

JAV
36,91%

Lietuva
4,88%

Lotynų Amerika
6,62%

Vokietija
29,30%

Jungtinė 
Karalystė

16,39%
Kinija
5,90%

Akcijos ; 93,45%

Pinigai ir jų 
ekvivalentai; 

7,04%
Išvestinės finansinės 

priemonės; -0,49%

Fondas, kaip ir pasaulinės bei obligacijų rinkos, 2022 metus pradėjo nuostolingai.
Fondo vieneto vertė per pimą metų ketvirtį krito beveik 7%, o šis kritimas buvo šiek
tiek didesnis, nei įvairių plačių pasaulio akcijų indeksų kritimai. Įdomu, jog ženkliai
krito ne tik akcijų, tačiau ir obligacijų indeksai – pavyzdžiui Europos valstybių
obligacijų indeksas sumažėjo 5,3%. Tuo tarpu įvairių žaliavų ir brangiųjų metalų
kainos stipriai augo.

Iš 11 turimų portfelio įmonių septynios paskelbė geresnius, nei tikėtasi, paskutinio
kalendorinio 2021 metų ketvirčio, pelningumo rodiklius. Trys – blogesnius, o viena
tokius, kokių ir tikėjosi investuotojai. Tačiau finansinių rinkų reakcija į finansinius
rezultatus buvo gana silpna. Investuotojų nuotaikas labiau lėmė baimės dėl labai
didelės infliacijos, kylančios palūkanų normos bei prasidėjusi Rusijos agresija prieš
Ukrainą. Dėl šių priežasčių fondo grąža ir buvo labiau įtakojama rinkos sentimentų,
nei gerų portfelio įmonių veiklos rezultatų.

Didžiausią grąžą fondui atnešė ypapč gerus ketvirčio rezultatus bei 2022 metų
prognozes paskelbusios McDonald restoranų Lotynų Amerikoje operatoriaus Arcos
Dorados akcijos. Dėl gerėjančio veiklos efektyvumo bei stiprėjančios Brazilijos
valiutos realo stipriai augo pardavimai ir pelnas. Akcija nuo metų pradžios pabrango
nuo 5,83 USD iki 8,13 USD.

Didžiausią nuostolį gavome iš internetinės baldų prekybos įmonės home24. Lėtėjant
pardavimų augimui ir krentant pelningumo rodikliams šios akcijos per tris mėnesius
atpigo nuo 11,6 EUR iki 6,81 EUR.

Per aptariamą laikotarpį naujų pozicijų fondas neįsigijo. Pilnai pardavėme
santykinai nedidelę, tačiau nuostolingą fondo investiciją Turkijoje – sausainių ir
šokolado gamintoją Ulker Biskuvi. Turkijos prezidentas toliau vykdo nesėkmingą
ekonominę politiką, kuri sukėlė didžiulę infliaciją. Be to, Turkija yra labai arti
vykstančio karo zonos. Šios priežastys, o taip pat ir nelabai kokie pačios įmonės
finansiniai rezultatai lėmė skausmingą sprendimą parduoti Ulker akcijas.

Ketvirčio pabaigoje aktyviai investuota yra 95% fondo turto.
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