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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) ** 2.061.615€

Vieneto vertė (NAV) ** 213,27€

Pokytis per 3 mėn. -5,5%

Pokytis nuo metų pradžios -17,2%

Pokytis nuo įkūrimo 113,3%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2018.12.31 dienai

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A JAV

II-VI Inc. JAV

Arcos Dorados Holdings Inc. Lotynų Amerika

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Turkija

Newell Brands Inc. JAV

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*

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS TOP 5 POZICIJOS
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Per ketvirtą 2018metų ketvirtį Prudentis Global Value Fund vieneto kaina nukrito dar
-5,5%. Nors šis rezultatas ir buvo santykinai geras, lyginant su daugumos akcijų
indeksų grąža per tą patį laikotarpį, bet tai mus mažai džiugina. Metinis fondo vieneto
kainos pokytis yra minus 17,2% ir tai yra labai prastas rezultatas. Mes tikimės, kad per
ateinančius kelis metus galėsime pilnai panaikinti atsiradusį nuostolį ir fondo ilgalaikė
metinė grąža mūsų klientų irmūsų lūkesčius.

Didžiausią nuostolį fondui davė II-VI įmonės akcijos. Nepaisant labai gerų ketvirčio
rezultatų, jų kaina krito, o tai daugiausia įtakojo įmonės sprendimas įsigyti didelį
konkurentą Finisar, o taip pat investuotojų nerimas dėl pasaulio ekonomikos augimo.
Mes toliau tikime II-VI perspektyvomis ir šiek tiek pasididinome turimą poziciją labai
palankiomis kainomis.

Didelį nuostolį per ketvirtį atnešė nauja investicija į trečią didžiausią pasaulyje
kosmetikos gamintoją Coty. Jai sunkiai sekasi stabilizuoti ir optimizuoti savo verslą ir
po prastų ketvirčio rezultatų mes per pusę susimažinome savo turėtą poziciją,
realizuodami nuostolį.

Dėl gerų finansinių rezultatų ir gerėjančio investuotojų sentimento regiono atžvilgiu
per paskutinius tris mėnesius stipriai pakilo Arcos Dorados akcijų kaina. Pozityvią
grąžą taip pat atnešė naujai įsigytos Turkijos mobilaus ryšio operatorės Turkcell
akcijos, kurių kaina augo daugiausiai dėl to, kad panika dėl Turkijos investuotojų tarpe
šiek tiek sumažėjo.

Per laikotarpį šiek tiek sumažinome turėtas Arcos Dorados ir Porsche Automobil
Holding pozicijas ir už gautus pinigus metų pabaigoje įsigijome didelį kiekį sausainių
ir saldainių gamintojo Ulker, veikiančio daugiausiai Turkijoje, o taip pat Egipte, Saudo
Arabijoje bei Kazachstane, akcijų. Mūsų nuomone, jos yra nepagrįstai nuvertintos,
investuotojai visiškai neatsižvelgia į įmonės finansinę padėtį, verslo perspektyvas ir
turimą turtą. Mes tikimės iš šios investicijos didelės grąžos per ateinančius kelis
metus.

Fondo turimos laisvos lėšos metų pabaigoje sumažėjo iki 1% fondo turto.

Mūsų nuomone, metų pabaigoje fondo turimo investicinio portfelio kainos ir rizikos
santykis yra labai patrauklus. Tokių mažų kainų mes nematėme nuo pat 2015 metų
pabaigos - 2016 pradžios ir tai leidžia mums tikėtis gero investicinio rezultato,
žvelgiant į priekį. Norime priminti, jog akcijų kainoms mažėjant, investicijų rizika taip
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