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Minimali investicija (EUR) 3.000   

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 1.844.828€

Vieneto vertė (NAV) ** 147,89€

Pokytis per 3 mėn. 9,3%

Pokytis nuo metų pradžios 22,5%

Pokytis nuo įkūrimo 47,9%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2013.12.31 dienai
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Per paskutinį 2013 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto vertė pakilo 9,3%, o
per visus 2013 metus ūgtelėjo 22,5%.

Tokiu metų rezultatu džiaugiamės, nes jis pasiektas rinkose esant situacijai, kai ženklius
teigiamus rezultatus rodė tik JAV, Vakarų Europos ir Japonijos akcijų rinkos, o daug kitų
akcijų ir obligacijų rinkų ir taip vadinamų "turto klasių" (tokių kaip žaliavos, auksas ir pan.)
rodė neigiamus rezultatus (kai kurios - stipriai neigiamus).

Be to, teigiamus investavimo rezultatus pasiekėme laikydami vidutiniškai apie 11% nuo viso
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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. 
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Be to, teigiamus investavimo rezultatus pasiekėme laikydami vidutiniškai apie 11% nuo viso
turimo turto likvidžiomis lėšomis, t.y. realiai investuota buvo tik 89% mūsų valdomų lėšų.

Per šį ketvirtį fondo vieneto vertės pokyčiui didžiausią teigiamą įtaką darė turimų AOL,
Hellenic Telecom ir Krka įmonių akcijų pokytis. Tai vyko dėl šių įmonių paskelbtų teigiamų
trečio ketvirčio finansinių rezultatų

Per ketvirtį fondas įsigijo Porsche SE preferencinių akcijų. Ši įmonė valdo apie trečdalį
antro didžiausio pasaulyje automobilių gamintojo Volkswagen AG akcijų. Manome, kad jos
yra nepakankamai įvertintos. Taip pat įsigijome infraraudonųjų ir subinfraraudonųjų
lazerių gamintojos JAV įmonė II-VI akcijų.

Paskutinį ketvirtį pardavėme turėtas Prancūzijos konglomerato Vivendi akcijas. Manome,
kad jų kaina pasiekė tokį lygį, kai negalime tikėtis labai didelių pelnų, žvelgiant į ateitį. Nuo
jų įsigijimo per beveik pusantrų metų fondas realizavo maždaug 35% prieaugį.

Ketvirčio pabaigoje fonde buvo apie 16% pinigų ir jų ekvivalentų.

Mes, fondo valdytojai, optimistiškai žvelgiame į ateinančius 2014 metus. Nors akcijų kainos
kai kuriose rinkose (ypač JAV ir JAV mažųjų įmonių) yra gana aukštos, mes matome dar
daug galimybių pigiai įsigyti patrauklias įmones. Nebrangių įmonių yra Europoje,
augančiose rinkose, taip pat ir JAV. Taigi mums, kurie neseka indeksais, o ieško gerai
valdomų įmonių su teigiamomis veiklos perspektyvomis, kurios yra nepakankamai
įvertintos, dabar yra labai įdomus ir geras metas investuoti.

instrumentus; tipinis Fondo investuotojas turi galėti prisiimti aukštą tokios investicijos ekonominę riziką neribotam laikui. 
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