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Valiuta EUR
Fondo valdytojai Gediminas Būda

ISIN LTIF00000567

Bloomberg

Minimali investicija (EUR) 3 000  

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 500 378€

Vieneto vertė (NAV) ** 91,90€

Pokytis per 3 mėn. -10,28%

Pokytis nuo metų pradžios Nėra duomenų

Pokytis nuo įkūrimo -8,10%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2015.09.30 dienai

Starz A JAV

Inteliquent Inc. JAV

Ubiquity Networks Inc. JAV

Argan Inc. JAV

RPX Corp. JAV

Quantitative Value Fund

SEKTORIŲ PASISKIRSTYMAS

VALIUTŲ PASISKIRSTYMAS*

GEOGRAFINIS  PASISKIRSTYMAS

INFORMACIJA APIE FONDĄ

GRĄŽA  (EUR)*

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.). 

FONDO VEIKLOS APŽVALGA

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS TOP 5 POZICIJOS

VERČIŲ POKYČIAI NUO ĮKŪRIMO (EUR)
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PQVF Lyginamasis indeksas

Kita 1%

Informacinės 
technologijos

28%

Vartojimo prekės 
ir paslaugos 23%

Sveikatos 
apsauga 18%

Gamyba 12%

Telekomunikacin
ės paslaugos 7%

Medžiagos/Žaliav
os 6%

Pinigai 5%

USD 
35,98%
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1,90%
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2,50%

*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo 
sandorių įtaką fondo valiutų krepšeliui

JAV
83,48%

Kanada
1,87%

Graikija
2,42%

Kita
1,45%

Pinigai 4,96%
Portugalija

3,37%

Norvegija
2,50%

Akcijos
95%

Pinigai
5%

Per ketvirtą 2014 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto vertė kilo 7,7%.

Teigiamus rezultatus davė mūsų praėjusiame ir šiame ketvirtyje padaryti sprendimai
papildomai įsigyti kai kurių jau turimų portfelyje įmonių akcijų. Šias akcijas pirkome, nes
jų kainos buvo stipriai nukritusios. Per ketvirtį visų šių įmonių akcijų kainos stipriai kilo.
Kai kurios - dėl gerų finansinių trečio ketvirčio rezultatų, kitos - be jokių naujienų.

Paskutiniame ketvirtyje taip pat padarėme naują didelę investiciją - įsigijome JAV įmonės,
užsiimančios JAV karinių bazių priežiūra, akcijų. Šios įmonės akcijos atsirado biržoje prieš
kelis mėnesius, kai ji buvo atskirta nuo didesnės įmonės . Dėl priežasčių, nesusijusių su
šios įmonės finansine padėtimi, rinkoje buvo labai didelė akcijų pasiūla, todėl galėjome
įsigyti didelį šių akcijų kiekį už labai žemą kainą. Per kelis mėnesius nuo įsigijimo akcijos
pabrango daugiau nei 30% . Ši investicija fondui davė beveik trečdalį visos ketvirčio
grąžos.

Džiaugiamės, kad per ketvirtį, o taip pat ir per 2014 metus neturėjome jokių reikalų su
šalimis ir pramonės sektoriais, kur daugelis investuotojų patyrė rimtų nuostolių.
Nebuvome investavę į rizikingą Rusijos rinką, nespekuliavome įvairiomis valiutomis,
nebuvome įdėję pinigų į įmones, kurių sėkmė priklauso vien nuo neprognozuojamų
žaliavų kainų.

Šiuo metu fondas yra pilnai investuotas. Esame patenkinti savo turimu portfeliu, ir, kaip
ir prieš tris mėnesius, manome, kad esamas fondo turimų įmonių akcijų kainų lygis
užtikrins mums teigiamą investicijų grąžą.

Ketvirčio pabaigoje fonde buvo apie 5% pinigų ir jų ekvivalentų.

Trečias 2015 metų ketvirtis buvo nesėkmingas fondui, kurio vieneto vertė nukrito daugiau nei
10 procentų. Lyginamasis indeksas taip pat nedžiugino grąža ir yra panašiame lygyje, kaip ir
fondas. Rinkose besitęsiantis žaliavų kainų kritimas kaip nekeista neigiamai veikia akcijų rinkas,
nes dalis rinkos dalyvių tai sieja su prastėjančia pasaulinės ekonomikos padėtimi, ypač Kinijoje.
Mes laikomės nuomonės, kad kol kas labai rimtų grėsmių pagrindinėms pasaulio ekonomikoms
nematyti. Aišku, sunkumų bus, bet apokalipsinių scenarijų, kartais girdimų aplinkui, tikrai
nereiktų priimti už grynus pinigus. Kaip pavyzdys, jau treti metai tęsiasi didžiulių ekonomikų -
Brazilijos ir Rusijos - smukimas, bet globaliu mąstu tai praktiškai neturėjo jokios įtakos. Pasaulis
yra tapęs labai kompleksišku, vis yra sunkiau suprasti ekonominius procesus, jų priežastis ir
pasekmes, bet tuo pačiu ekonomine prasme pasaulis yra pasidaręs labiau atsparus įvairaus lygio
ir dydžio ekonominiams ir politiniams šokams.

Individualių portfelio pozicijų, kurių šiuo metu portfelyje yra 33, skaičius per trečiąjį ketvirtį
nepakito. Ilgą laiką kilęs JAV sveikatos apsaugos sektorius, į kurį fondas yra investavęs apie
18proc. aktyvų, koregavosi, ir per šį laikotarpį šio sektoriaus įmonės, esančios fonde, bendrai
nukrito 22proc. Tai labiausiai sąlygojo tokią neigiamą fondo grąžą.

Dar anksti daryti kokias tai konkretesnes išvadas dėl fondo strategijos patikimumo. Dauguma
fondo įmonių paskelbė gerus 2015m. antrojo ketvirčio rezultatus, todėl didžia dalimi negatyvią
fondo grąžą norėtume priskirti bendram akcijų rinkos kritimui.

Matydami teigiamus turimų įmonių rezultatus mes ir toliau optimistiškai žiūrime į ateitį. To
linkime ir fondo investuotojams.

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


