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Valiuta Euras

Fondo valdytojai Audrius Balaišis

Gediminas Būda

ISIN LTIF00000344

Bloomberg PRUGLOB LH

Minimali investicija (EUR) 3 000  

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 2 484 845€

Vieneto vertė (NAV) ** 208,03€

Pokytis per 3 mėn. 3,7%

Pokytis nuo metų pradžios 3,7%

Pokytis nuo įkūrimo 108,0%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2017.03.31 dienai

Arcos Dorados Holdings Inc. Lotynų Amerika

II-VI Inc. JAV

NACCO Industries Inc. A JAV

Vilkyškių Pieninė Lietuva

Sprue Aegis PLC Jungtinė Karalystė

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*
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Per pirmą metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina pakilo 3,7%.

Dėl gerų finansinių 2016 metų rezultatų bei gerėjančio investuotojų sentimento
Lotynų Amerikos ir Brazilijos atžvilgiu per šį laikotarpį beveik 50% ūgtelėjo Arcos
Dorados akcijų kaina. Kadangi tai viena didžiausių fondo investicijų, tai šis pakilimas
buvo pagrindinė teigiamo ketvirčio rezultato priežastis. Mes ir toliau gana
optimistiškai nusiteikę šios pozicijos atžvilgiu.

Taip pat dėl gerų ketvirčio finansinių rezultatų ir aiškėjančios perspektyvos tiekti
lazerius elektronikos prekių gamintojams per šiuos tris mėnesius daugiau nei 20%
pakilo kitos fondo turimos didelės pozicijos II-VI akcijų kaina. Manome jog ši įmonė
turi geras ilgalaikes perspektyvas, taigi planuojame toliau laikyti turimas akcijas.

Fondas metus pradėjo su labai nedideliu kiekiu laisvų lėšų - 4% viso fondo turto,
tačiau ketvirčio pabaigoje laisvų lėšų kiekis ženkliai padidėjo ir siekia 28%. Taip
atsitiko dėl to, jog pardavėme kelias dideles fondo turėtas pozicijas. Po gana prastų
Vallourec rezultatų pilnai pardavėme visą turėtą poziciją, realizuodami daugiau nei
30% pelną nuo investuotos sumos. Taip pat ženkliai sumažinome Vishay Precision
Group poziciją. Įmonės akcijų kaina pakilo iki tokios, kuri mums atrodė priimtina ir
realizavome daugiau nei 50% pelną nuo įsigijimo kainos.

Nuostolį fondui davė turimos Nacco Industries akcijos, kurių kaina nuo 90,6 USD
nukrito iki 69,8 USD. Šis kritimas įvyko, nepaisant pakankamai gerų įmonės rezultatų,
todėl toliau laikome šios įmonės akcijas. Šiuo metu tai yra viena pigiausių fondo
turimų akcijų ir tikimės, jog nuo šios kainos jos turi puikų brangimo potencialą.

2017 metai prasidėjo visuotiniu akcijų rinkų augimu, tarp kurių labai išsiskyrė
besivystančių rinkų akcijos, o taip pat obligacijų kainų kritimu (apie ką mes jau kuris
laikas įspėjame investuotojus). Jei JAV akcijų kainos kilo, investuotojams tikintis
fiskalinio stimulo ir pelno mokesčio sumažinimo, tai besivystančios rinkos bando
pasivyti JAV ir Europą, nuo kurių yra stipriai atsilikusios, skaičiuojant nuo kainų
dugno, kurią akcijos buvo pasiekusios 2009 metais. Mes manome, kad JAV akcijų rinka
šiuo metu gerokai pervertinta, tačiau Europa ir besivystančios rinkos teikia daug
galimybių rasti nepakankamai įvertintų vertybinių popierių.
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