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Gediminas Būda

ISIN LTIF00000344

Bloomberg PRUGLOB LH

Minimali investicija (EUR) 3.000   

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 1.938.167€

Vieneto vertė (NAV) ** 160,36€

Pokytis per 3 mėn. 0,1%

Pokytis nuo metų pradžios 4,4%

Pokytis nuo įkūrimo 60,4%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2015.06.30 dienai

FONDO VEIKLOS APŽVALGAGEOGRAFINIS  PASISKIRSTYMAS

FONDO VIENETO VERČIŲ POKYČIAI NUO ĮKŪRIMO (EUR)

Global Value Fund
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Per antrą 2015 metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto vertė kilo 0,1%.

Tai geras rezultatas, lyginant su didžiąja dauguma pasaulinių akcijų indeksų, kurie per tą
patį laikotarpį krito 3-5%.

Didžiausią grąžą fondui davė JAV įmonės AOL akcijos, kurių kaina kilo dėl JAV
telekomunikacijų įmonės Verizon Communications pateikto oficialaus pasiūlymo supirkti
visas AOL akcijas. Šis pasiūlymas buvo pateiktas po to, kai AOL paskelbė rinkos lūkesčius
pranokusius pirmojo ketvirčio finansinius rezultatus. Šiuo pasiūlymu pasinaudojome ir
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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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pranokusius pirmojo ketvirčio finansinius rezultatus. Šiuo pasiūlymu pasinaudojome ir
pardavėme visas turėtas AOL akcijas. Investicija į AOL fondui davė puikią ilgalaikę grąžą,
viršijančią 20% per metus.

Praktiškai visos fondo turimos įmonės paskelbė gerus ir labai gerus pirmojo ketvirčio
rezultatus. Viena iš tokių - Nacco Industries, kurios akcijos po paskelbtų rezultatų per
kelias savaites pabrango 20% ir svariai prisidėjo prie fondo rezultatų.

Dviejų turimų įmonių akcijų kainų kritimas neleido pasiekti ženklesnio fondo vieneto
vertės kilimo. Hyundai Motors ir Porsche SE akcijų kainos krito dėl investuotojų
susirūpinimo Kinijos ekonomikos augimo perspektyvomis. Hyundai Motors atveju mes
naudojamės tokiu akcijų kainos kritimu ir perkame dar. Šiuo metu privilegijuotos šios
įmonės akcijos kainuoja šiek tiek daugiau nei tris pelnus Mūsų nuomone, tai viena
geriausių galimybių taip pigiai įsigyti šio pasaulinio automobilių gamintojo akcijų.

Ketvirčio pabaigoje fonde buvo apie 25% pinigų ir jų ekvivalentų.

Šiuo metu daugeliui investuotojų susirūpinimą kelia padėtis Graikijoje ir Kinijoje.

Prudentis Global Value Fund šiuo metu neturi nei vienos investicijos Graikijoje ar susijusios
su Graikijos ekonomika. Mes nepasitikime šios šalies perspektyvomis ir kol jos visuomenė
ir valdžia nesiims rimtų ekonomikos reformų, vengsime didelių investicijų į šią rinką.

Sekame padėtį ir Kinijoje. Su šia rinka yra susijusios kelios mūsų turimos investicijos -
automobilių gamintojai Hyundai Motors, Porsche SE bei kabelių sistemų automobilių
gamintojams tiekėja Leoni. Jei matysime didėjant rizikas Kinijoje, operatyviai imsimės
priemonių portfelio rizikai sumažinti.

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