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Valiuta EUR
Fondo valdytojai Gediminas Būda

ISIN LTIF00000567

Bloomberg

Minimali investicija (EUR) 3 000  

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 557 738€

Vieneto vertė (NAV) ** 102,44€

Pokytis per 3 mėn. -0,63%

Pokytis nuo metų pradžios Nėra duomenų

Pokytis nuo įkūrimo 2,44%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2015.06.30 dienai

Adamas Pharmaceuticals Inc. JAV

Starz A JAV

RPX Corp. JAV

Lannett Co. Inc. JAV

Argan Inc. 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
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*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo 
sandorių įtaką fondo valiutų krepšeliui

JAV
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Kanada
2,12%
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2,60%

Akcijos
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3%

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.

Per antrąjį 2015 metų ketvirtį fondo vieneto vertė išliko praktiškai nepakitusi. Lyginamasis
indeksas, kuris pirmaisiais fondo gyvavimo mėnesiais smarkiai lenkė fondo vieneto vertę grąžos
prasme, per antrąjį ketvirtį ženkliai krito, tad fondas ir lyginamasis indeksas šiuo metu yra
viename lygyje.
Nors iš pirmo žvilgsnio fondo vieneto vertė nepasižymi smarkiais vertės svyravimais, tačiau
individualių portfelio pozicijų, kurių šiuo metu portfelyje yra 33, vertė kito daug ir labai įvairiai.
Didžiausią grąžą nuo įsigijimo generavusi pozicija Adamas Pharmaceuticals Inc. pakilo
+58,98%, o didžiausią nuostolį nešė Weight Watchers Intl Inc. kompanija, kurios vertė nukrito -
70,90%. 17 įmonių akcijų vertė kilo, 16 - krito.
Fondo pozicijų šeimą papildė trys naujos įmonės iš Europos - SPU.OL, METKK.AT ir CTT.LS.

Didžiausią investicinio portfelio teigiamą grąžos dalį sudarė sveikatos apsaugos sektoriaus
įmonės, kurių dauguma yra bio-technologijų pramonės atstovės. Didėjantis šių įmonių
pelningumas bei gera JAV ekonominė padėtis lemia pastovų šio sektoriaus augimą.

Iš esmės mes esame patenkinti fondo grąžos dinamika pirmaisiais fondo egzistavimo mėnesiais.
Kaip ir buvo tikėtasi, fondo pozicijų kainų svyravimai yra labai skirtingi, toks svyravimas
trumpuoju laikotarpiu kapitalo rinkose yra normalu. Taip pat stebime, kad didžiausią grąžą
generuoja įmonės, iš kurių fondo valdytojai to mažiausiai tikėjosi, ir tai dar kartą patvirtina
faktą, kokios nekontroliuotinos yra trumpalaikės prognozės. Lėšas, gautas iš naujų investuotojų,
fondas investuoja ir toliau planuoja investuoti į naujas Europos Sąjungos erdvės įmones.

Fondas turi įsigijęs ir vienos įmonės Graikijoje akcijų. Tai statybų sektoriaus įmonė Metka
(METKK.AT). Natūraliai kyla klausimas, ar nėra tai per daug rizikingas žingsnis, tokiu sudėtingu
šiai šaliai metu. Fondo strategija yra atsižvelgti į faktinius įmonės pigumą lemenčius veiksnius, o
ne į makro įvykius ar prognozes. Ši įmonė didžiausią pajamų dalį generuoja vykdydama didelius
statybos projektus ne Graikijos teritorijoje, statydama įvairius objektus energetikos,
infrastruktūros ir gynybos sektoriuose Egipte, Sirijoje ir kitose šalyse, todėl šios įmonės makro
rizika "Graikijos krizės" prasme yra ribota. Įmonė šiuo metu, kaip ir dauguma kitų Graikijos
įmonių, yra labai pigi pagal mūsų atrankos kriterijus, todėl mes manome, kad ši investicija yra
prasminga ir potencialios grąžos bei rizikos santykis yra labai atraktyvus.
Antroji metų pusė matomai bus taip pat turtinga ne itin pozityviomis pasaulinėmis makro
naujienomis, akcijų rinkos išliks jautrios ir sunkiai prognozuojamos. Po korekcijų obligacijų
rinkose pirmajame metų pusmetyje akcijos ir toliau išlieka optimaliausia investicine alternatyva.
Fondo valdytojai koncentruosis į fondo pozicijų atrankos procesą, kas tikėtinai duos teigiamų
rezultatų metų pabaigoje.
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