
2016 rugsėjis                            
III ketvirčio apžvalga

Veiklos pradžia 2015 m. sausio 15 d.

Valiuta EUR

Fondo valdytojai Gediminas Būda

ISIN LTIF00000567

Minimali investicija (EUR) 3.000   

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 500.743€

Vieneto vertė (NAV) ** 97,15€

Pokytis per 3 mėn. 6,11%

Pokytis nuo metų pradžios 3,61%

Pokytis nuo įkūrimo -2,85%

Lyginamojo indekso pokytis*** 0,93%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2016.09.30 dienai

***Pokytis nuo 2015.01.26, kada buvo įsigytos pirmosios Fondo investicijos

FONDO VEIKLOS APŽVALGA

VERČIŲ POKYČIAI NUO ĮKŪRIMO (EUR)

Quantitative Value Fund

GEOGRAFINIS  PASISKIRSTYMAS

INFORMACIJA APIE FONDĄ

GRĄŽA  (EUR)*
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Trečiasis 2016 m. ketvirtis fondui buvo sėkmingas, nes vieneto vertė pakilo 6,11%.
Lyginamasis indeksas per tą patį laikotarpį pakilo 3,19%.
Trečiasis metų ketvirtis tarptautinėse finansų rinkose buvo kiek skirtingas nei pirmasis metų
pusmetis, kuris pasižymėjo daugelio finansinių priemonių kainų stagnacija be aiškios krypties.
Paskutiniu metu rinkose atsirado stabilumo požymių, nes atsigavusi naftos kaina stabilizavo
kai kurių sektorių, o ir šalių (žaliavų eksportuotojų), artimos ateities ekonomines
perspektyvas. JAV rezervų bankas savo veiksmais signalizavo, kad palūkanų normos jei jau
bus keliamos, tai po labai nedaug, ir tai įneša, mūsų nuomone,į rinkas reikiamo aiškumo,
ramumo, nors to negalima teigti apie visus rinkos dalyvius. Tolimesnė šių metų akcijų rinkos
kryptis labai priklausys nuo įmonių 3-io ketvirčio rezultatų, ir jei jie tikėtinai bus sėkmingi, tai

Argan Inc. JAV

InterDigital Inc. JAV

GoPro Inc. A JAV

Natural Health Trends Corp. JAV

Cisco Systems Inc. JAV

Bet kokios investicijos yra susijusios su įvairiomis rizikomis ir todėl nėra jokios garantijos, kad bet kurio investicinio fondo ir (ar) produkto, ir (ar) paslaugos tikslai bus pasiekti. Fondo investicijų vertė gali svyruoti tiek

teigiama, tiek neigiama kryptimi, veikiant įvairiems faktoriams, darantiems įtaką finansinių priemonių rinkoms. Pelnas ir (arba) investicinio fondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. UAB „Prudentis“

negali garantuoti ir negarantuoja grąžos iš investicijų į UAB „Prudentis“ valdomus investicinius fondus ar iš kitų UAB „Prudentis“ teikiamų paslaugų. Investuotojas, prieš priimdamas investavimo sprendimą, privalo

atidžiai perskaityti ir suprasti valdymo įmonės valdomų investicinių fondų dokumentus (prospektus, steigimo dokumentus ir kt.). 
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kryptis labai priklausys nuo įmonių 3-io ketvirčio rezultatų, ir jei jie tikėtinai bus sėkmingi, tai
nepriklausomai nuo JAV prezidento rinkimų rezultatų, rinkos turėtų baigti šiuos metus
teigiamai. Aišku, pasaulyje yra daug ekonominių ir geopolitinių židinių, kurie galėtų sukrėsti
rinkas, bet mes tikime, kad bendrai paėmus pasaulinės ekonomikos yra pakankamai stiprios,
ir kad jos gebės atsispirti ateities iššūkiams, kurių tikrai bus. Tokios pasaulinės finansinės
rinkos, kai daug triukšmo, o ekonominis fundamentalas iš esmės geras, žada, kad ateinantys 3-
5 metai bus pilni gerų investicinių alternatyvų tiems, kurie išlaikys šaltus nervus ir ištikimai
laikysis esminių investicinių principų.
3-me ketvirtyje buvo įsigytos kelios pozicijos Europos regione kurių vertės ir kainos santykis
buvo gerokai didesnis, nei atitinkamų JAV pozicijų, kurios buvo parduotos. Ne JAV regionų
įmonės jau sudaro 20% fondo investicinio portfelio, ir taip po truputį artėjame prie
strateginės fondo regionų alokacijos, kurioje numatyta iki 30% investicijų investuoti į
Europos regiono akcijas.

Šiuo metu Fondo investiciniame portfelyje išlieka 33 pozicijos, didžiausią svorį turi
informacinių technologijų sektorius (29%), po jo seka vartojimo prekių ir paslaugų (18,5%)
bei gamybos (21,4%) sektorių įmonės.

Fondo investuotojų (dalyvių) skaičius per šį laikotarpį nekito.

Pateikiame statistinius fondo ir lyginamojo indekso duomenis, panaudojus paskutinių 12
mėnesių pabaigos fondo vieneto ir lyginamojo indekso verčių pokyčių duomenis:

PQVF Lyginamasis indeksas

Dispersija (Volatility) 13,37% 14,23%
Beta 0,76
Alpha -1,85%
R2 0,65
Koreliacija 80,51%

UAB Prudentis, Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius, tel. +370 5 2468378, +370 5  2431144, fax. +3705 2123269, info@prudentis.lt, www.prudentis.lt


