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I  ketvirčio apžvalga

Veiklos pradžia 2015 m. sausio 15 d.

Valiuta EUR
Fondo valdytojai Gediminas Būda

ISIN LTIF00000567

Bloomberg

Minimali investicija (EUR) 3 000  

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 543 334€

Vieneto vertė (NAV) ** 103,09€

Pokytis per 3 mėn. Nėra duomenų

Pokytis nuo metų pradžios Nėra duomenų

Pokytis nuo įkūrimo 3,09%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2015.03.31 dienai

Lannett Co. Inc. JAV

Sturm Ruger Co. Inc. JAV

Terra Nitrogen Co. L.P. JAV

King Digital Entertainment PLC JAV

DepoMed 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.). 

FONDO VEIKLOS APŽVALGA

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS TOP 5 POZICIJOS

VERČIŲ POKYČIAI NUO ĮKŪRIMO (EUR)

Quantitative Value Fund

SEKTORIŲ PASISKIRSTYMAS

VALIUTŲ PASISKIRSTYMAS*

GEOGRAFINIS  PASISKIRSTYMAS

INFORMACIJA APIE FONDĄ

GRĄŽA  (EUR)*
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PQVF Lyginamasis indeksas

Sveikatos 
apsauga 27%

Vartojimo 
prekės ir 

paslaugos 26%

Informacinės 
technologijos

22%

Gamyba 10%
Telekomunikaci

nės paslaugos
6%

Pinigai 6%

Žaliavos 4%

USD 
45,43%EUR

52,00%

CAD
2,57%

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

JAV
89,23%

Kanada
2,55%

Graikija
2,62% Pinigai 5,62%

Akcijos
94%

Pinigai
6%

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.

Pasibaigus pirmajam fondo gyvavimo ketvirčiui, norisi paminėti šiuos faktus:

Fondo investicijų portfelio formavimo pradiniame etape lygiomis dalimis buvo suinvestuota į 30
pozicijų, iš kurių 28 yra JAV rinkos dalyvės, po vieną yra Kanados ir Graikijos įmonės.
Atkreipiame dėmesį, kad pradiniame pozicijų atrankos etape didžiausias dėmesys buvo skiriamas
Šiaurės Amerikos rinkoms, kaip ir buvo planuota. Antrajame, kai bus gauta papildomų lėšų, yra
planuojama investuoti į naujas 20-ties Europos Sąjungos šalių rinkose kotiruojamų įmonių akcijų
pozicijas, atrinktas pagal "vertės" kriterijus. Tikimės iki vasaros pradžios baigti fondo
investicinio portfelio formavimą su 50-čia pozicijų.

Nors šiuo metu fondas nėra pilnai investuotas, t.y. trūksta europietiškų įmonių akcijų, mes
esame patenkinti dabartiniu fondo investiciniu portfeliu su trisdešimčia pozicijų, ir, manome,
kad esamas fondo turimų įmonių akcijų pozicijų kiekis užtikrina mums pakankamą
diversifikaciją bei leidžia ramiai ieškoti naujų investuotojų bei tęsti pozicijų atranką Europos
rinkose.

Pirmojoje fondo ketvirčio apžvalgoje norime daugiau papasakoti apie atrinktų pozicijų
charakteristikas. Didžiausią investicinio portfelio dalį sudaro sveikatos apsaugos sektoriaus
įmonės, kurių dauguma yra bio-technologijų pramonės atstovės. Tai kiek netikėtas atrankos
testo, kuris buvo daromas su 2014m. 3-čio kalendorinio ketvirčio finansiniais duomenimis,
rezultatas, nes dauguma šių įmonių yra tradiciškai sparčiai augančios, bet su pelningumu
problemų turinčios įmonės. Tačiau faktiniai skaičiai parodė, kad šios bio-technologijų pramonės
įmonės pastaraisiais metais tapo pelningomis, ir pagal mūsų atrankos kriterijus yra sąlyginai
pigesnės ir geresnės nei kitų pramonės sektorių įmonės.

Atrinktų įmonių rinkos kapitalizacija svyruoja nuo 150mln. EUR (PFMT.OQ) iki 17,4mlrd. EUR
(SWKS.OQ), vidutinė įmonių akcinio kapitalo rinkos vertė yra apie 3mlrd. EUR. Vidutinis
fondo portfelio dividendų pajamingumas yra 1,78%, P/E rodiklis - 17, P/B - 3,66. Ketvirčio
pabaigoje fonde buvo apie 5% pinigų ir jų ekvivalentų.

Per nepilną pirmąjį metų ketvirtį fondo grąža atsiliko nuo lyginamojo indekso, kurio vertė per tą
patį laikotarpį pakilo 6,53%. Tam didžiausią įtaką turėjo JAV dolerio stiprėjimas EUR valiutos
atžvilgiu. Atsižvelgdami į aktualias tendencijas tarptautinių valiutų rinkose, ypač į euro, kaip
stiprios ir patikimos valiutos pagrindų susvyravimo, fondo valdytojai planuoja ateityje atsisakyti
automatinio užsienio valiutų draudimo politikos taikymo fonde.

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


