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Bloomberg PRUGLOB LH

Minimali investicija (EUR) 3.000   

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 2.313.114€

Vieneto vertė (NAV) ** 200,57€

Pokytis per 3 mėn. 9,6%

Pokytis nuo metų pradžios 39,7%

Pokytis nuo įkūrimo 100,6%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2016.12.30 dienai

FONDO VEIKLOS APŽVALGAGEOGRAFINIS  PASISKIRSTYMAS

FONDO VIENETO VERTĖS POKYTIS NUO ĮKŪRIMO (EUR)

Global Value Fund
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Per ketvirtą metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina kilo 9,6%.

Per šiuos tris mėnesius fondas vėl aplenkė didžiąją daugumą akcijų indeksų. Šiek tiek
atsilikome tik nuo plataus JAV akcijų indekso S&P500, kuris pakilo 10,4%. Norime
atkreipti investuotojų dėmesį į tai, jog per praėjusį ketvirtį santykinai stipriai pigo
obligacijos ir tą puikiai atspindi Iboxx Euro zonos vyriausybių obligacijų kainų indekso
kritimas 2,9%.

II-VI Inc. JAV

Arcos Dorados Holdings Inc. Lotynų Amerika

NACCO Industries Inc. A JAV

Vallourec S.A. Prancūzija

Vishay Precision Group Inc JAV

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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Fondas didžiausią grąžą gavo iš Prancūzijos įmonės Vallourec, kurios akcijos per ketvirtį
pakilo nuo 3,99 EUR iki 6,55 EUR. Brangimui impulsą davė kylanti naftos kaina ir
investicinių bankų analitikų teigiami komentarai įmonės atžvilgiu. Tai pat prie fondo
rezultato prisidėjo JAV įmonės II-VI akcijos, kurių kaina per tris mėnesius pakilo 22% dėl
gerėjančių jos finansinių rezultatų. Nuostolį mums atnešė nepasiteisinusi investicija į
JAV įmonės Fitbit akcijas, kurias dėl paskelbtų prastų finansinių rezultatų ir ateities
perspektyvų su žymiu nuostoliu pardavėme.

Manydami, jog JAV prezidento rinkimus gali laimėti mažai prognozuojamas D.Trumpas ir
tikėdamiesi, jog finansų rinkos gali skausmingai į tai reaguoti, dalį portfelio praėjusį
ketvirtį buvome investavę į auksą ir opcionus, saugančius portfelį nuo galimo didesnio
akcijų rinkos kritimo. Šios baimės nepasitvirtino, o finansų rinkų reakcija buvo priešinga,
nei dauguma investuotojų (jų tarpe ir mes) tikėjosi. Šias pozicijas pardavėme su
santykinai nedideliais nuostoliais. Tai rodo, kaip sunku yra prognozuoti ne tik politinius
ar makroekonominius įvykius, bet ir tikėtiną finansų rinkų reakciją į juos. Nepaisant šios
patirties mes ir ateityje išnaudosime situacijas, kai galima santykinai nebrangiai
apdrausti mūsų investicijų portfelį nuo didelių sukrėtimų.

Fondo laikomų laisvų, neinvestuotų lėšų nuošimtis ketvirčio pabaigoje yra 4%.

JAV prezidento rinkimus laimėjęs D.Trumpas gali pateikti nemažai ekonominių
siurprizų. Gąsdina jo retorika dėl laisvos prekybos ribojimo, galimų muitų ir JAV rolės
garantuojant kai kurių regionų saugumą. Iš kitos pusės, kandidatai į jo formuojamą
vyriausybę turi daug patirties versle, o galimos mokesčių reformos gali būti labai
palankios JAV įmonėms. Taigi mes tikimės, jog ateinantys metai, nepaisant padidėjusio
politinio ir ekonominio netikrumo, atneš mums nemažai investavimo galimybių, kurių
tokiu neramiumetu gali net ir padaugėti.

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