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III 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) ** 1 501 909€

Vieneto vertė (NAV) ** 199,82€

Pokytis per 3 mėn. -15,8%

Pokytis nuo metų pradžios -28,5%

Pokytis nuo įkūrimo 99,8%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2022.09.30 dienai

 

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A JAV

Vishay Precision Group Inc. JAV

KSB Vokietija

Volkswagen AG Vorzugsaktien Vokietija

Coherent Corp. 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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Išvestinės finansinės 
priemonės; -5,49%

Fondo vieneto vertė per trečią 2022 metų ketvirtį krito 15,8%. Tai buvo gerokai
didesnis kritimas, nei plačių akcijų indeksų.

Panašiai kaip ir per praėjusį ketvirtį, mūsų turimų įmonių akcijų kainos krito
nepaisant to, jog dauguma jų paskelbė pakankamai gerus finansinius antro ketvirčio
rezultatus. Taigi kaip ir per praėjusį ketvirtį, rinkas neigiamai veikė didėjanti
infliacija, sparčiai augančios palūkanų normos, baimė dėl galimo ekonominio
nuosmukio bei blogėjantis investuotojų sentimentas tam tikrų pramonės sektorių
atžvilgiu, o į įmonių rezultatus jos reagavomažiau.

Didžiausius nuostolius fondas patyrė iš dviejų turėtų pozicijų. Titano dioksido
gamintojo Venator akcijos kaina krito dėl krentančios šios medžiagos paklausos
(apie tai paskelbė Venator konkurentai), kylančių palūkanų (Venator turi gana
nemažai skolų), o taip pat augančių energetikos kainų Europoje (kur įmonė turi
didžiąją dalį gamybos pajėgumų). Įvertinę kylančias rizikas, nusprendėme parduoti
visą turėtą poziciją tam, kad išvengti dar didesnių nuostolių.

Lazerių gamintoja Coherent (buvusi II-VI) taip pat krito dėl blogėjančio sentimento
šio sektoriaus įmonių atžvilgiu. Tačiau šiuo atveju manome, jog rinkos per daug
pesimistiškai vertina šios įmonės perspektyvas, todėl papildomai pirkome jos akcijų.

Per ketvirtį įsigijome naują investiciją - JAV transmisijų gamintoją Allison
Transmission. Tai labai pelninga įmonė, kuri išrado pilnai automatinę transmisiją ir
jau daug metų dominuoja šiame sektoriuje. Jos akcijos šiuo metu pigios, nes
investuotojai bijo, jog vidaus degimo variklį sunkiojo transporto priemonėse greitu
metu pakeis elektrinis, kuriam reikia paprastesnių transmisijų. Po išsamių
konsultacijų su transporto priemonių gamintojais ir vartotojais manone, jog šis
perėjimas užtruks gerokai ilgiau, nei prognozuoja dauguma investuotojų. Todėl
atsiranda galimybė uždirbti iš šiuo metu neteisingai įvertintų Allison Transmission
akcijų.

Ketvirčio pabaigoje aktyviai investuota yra 92% fondo turto.
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