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Bloomberg PRUGLOB LH

Minimali investicija (EUR) 3.000   

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 1.794.573€

Vieneto vertė (NAV) ** 142,58€

Pokytis per 3 mėn. -7,7%

Pokytis nuo metų pradžios -3,6%

Pokytis nuo įkūrimo 42,6%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2014.09.30 dienai

VERČIŲ POKYČIAI NUO ĮKŪRIMO (EUR)
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Per trečią 2014 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto vertė krito 7,7%.

Šio ketvirčio prastas investicinis rezultatas sąlygotas nemažos dalies fondo turimų akcijų
ženklaus kainų kritimo. Vokietijos kabelių įmonei Leoni AG paskelbus apie prastesnius nei
tikėtasi būsimus trečio ketvirčio rezultatus, ženkliai mažėjo jos akcijų kaina. Hyundai
įmonių grupei permokėjus už įsigyjamą nekilnojamą turtą Seule, krito visų grupės įmonių
akcijų kainos. Vokietijos siurblių gamintojas KSB taip pat paskelbė prastesnius nei tikėtasi
finansinius rezultatus, atitinkamai reagavo ir rinkos. Taip pat krito Vokietijos automobilių

AOL Inc JAV

NACCO Industries Inc. A JAV

Vishay Precision Group Inc JAV

KSB Vokietija

Vilkyškių Pieninė Lietuva

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS TOP 5 POZICIJOS

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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finansinius rezultatus, atitinkamai reagavo ir rinkos. Taip pat krito Vokietijos automobilių
gamintojos Porsche ir JAV lazerių įmonės II-VI akcijų kainos.

Prie fondo rezultato taip pat prisidėjo ir neigiamos nuotaikos visose pasaulinėse akcijų
rinkose, investuotojams pradėjus abejoti pasaulinės ekonomikos atsigavimo tvarumu.

Nepaisant šio ketvirčio rezultatų, mes išliekame labai optimistiškai nusiteikę. Daugelis
mūsų įmonių yra labai pigios, o aukščiau minėti įvykiai nekeičia fundamentalios šių įmonių
padėties, o yra tiesiog "laikini sunkumai". Pasinaudodami geromis kainomis, ženkliai
padidinome keleto savo turimų įmonių pozicijas. Taip pat įsigijome vieną naują investiciją -
JAV komunalinių paslaugų bendrovę, kuri yra ypač pigi. Tai bus viena didžiausių fondo
investicijų, iš kurios tikimės triženklės procentinės grąžos per ateinančius kelis metus.

Šiuo metu manome, kad dabar yra vienas geresnių momentų investuoti į fondo vienetus.

Taip pat įsigijome išvestinių finansinių priemonių, kurios turi duoti didelę teigiamą grąžą,
įvykus didesniam akcijų kainų kritimui JAV rinkoje, taigi iš dalies fondas yra apsidraudęs
nuo tokio scenarijaus. Jei toks kritimas įvyktų, fondas iš šio produkto uždirbtų ir galėtų
tuos uždirbtus pinigus investuoti į atpigusias akcijas. Jei akcijų kainos JAV toliau kils,
planuojame didinti tokio draudimo kiekį fonde.

Ketvirčio pabaigoje fonde buvo apie 8,7% pinigų ir jų ekvivalentų.

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