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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) ** 2.136.014€

Vieneto vertė (NAV) ** 229,37€

Pokytis per 3 mėn. 0,5%

Pokytis nuo metų pradžios 7,5%

Pokytis nuo įkūrimo 129,4%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2019.06.28 dienai

II-VI Inc. JAV

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Turkija

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A JAV

Arcos Dorados Holdings Inc. Lotynų Amerika

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. 

FONDO VEIKLOS APŽVALGAGEOGRAFINIS  PASISKIRSTYMAS

SEKTORIŲ PASISKIRSTYMAS

VALIUTŲ PASISKIRSTYMAS*

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS TOP 5 POZICIJOS

FONDO VIENETO VERTĖS POKYTIS NUO ĮKŪRIMO (EUR)

Global Value Fund

INFORMACIJA APIE FONDĄ

GRĄŽA  (EUR)*
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Per antrą 2019 metų ketvirtį fondo vieneto kaina praktiškai nepasikeitė - padidėjo
0,5%.

Paskutinių trijų mėnesių laikotarpyje toliau didinome Hamilton Beach Brands poziciją,
naudodamiesi nukritusia kaina. Šiuo metu jos finansiniai rezultatai nėra ypač geri, o
patrauklumą investuotojų akyse stipriai mažina faktas, jog HBB turi nuostolingą
padalinį, kuris užsiima virtuvės įrangos mažmenine prekyba. HBB akcijų kainos
kritimas šį ketvirtį fondui atnešė nuostolį. Tikime, jog ši įmonė kelių ateinančių metų
laikotarpyje pradės stipriai gerinti savo finansinius rezultatus, panaikins mažmeninės
prekybos padalinio nuostolius, o investuotojai įvertins jos akcijas žymiai brangiau ir
mokės tiek, kiek šiuometu rinkoje kainuoja Hamilton Beach Brands konkurentai.

Taip pat toliau pirkome ir titano dioksido gamintojo Venator akcijas.

Atsižvelgę į labai gerus ketvirčio rezultatus bei į tai, jog kiti investuotojai tinkamai ir
operatyviai į šiuos rezultatus nesureagavo, vėl įsigijome mūsų jau anksčiau turėtos
įmonės Nacco Industries nedidelį akcijų paketą. Ši pozicija jau atnešė fondui ženklią
pozityvią grąžą.

Kadangi fondas šiuo metu beveik pilnai investavęs turimas lėtas, šiems įsigijimams
finansuoti šiek tiek mažinome kitas turimas pozicijas, taip perbalansuodami fondo
investicijų portfelį.

Prie fondo grąžos teigiamai prisidėjo per ketvirtį šiek tiek pabrangusios Vishay
Precision Group akcijos, fondo grąžą neigiamai paveikė pigusios Anadolu Grubu
Holding akcijos.

Kadangi šiuo metu, skirtingai nuo daugelio ankstesnių periodų, fondas yra praktiškai
pilnai investavęs savo turimas lėšas, fondo vieneto vertės pokyčiai per atskirų
mėnesių laikotarpius yra gana dideli. Prie to prisideda ir esama politinė aplinka, kai
didžiausios pasaulio ekonomikos lyderis savo naktiniu pranešimu Twitter'yje gali
paskatinti investuotojus kitą rytą masiškai pirkti ar parduoti tam tikrus vertybinius
popierius ar jų grupes / klases. JAV ir Kinijos prekybinis ginčas veikia ne tik tų šalių
įmones ir ekonomikas, tačiau ir daugelio iš pirmo žvilgsnio su tuo nesusijusių šalių ar
įmonių. Istoriškai neturinti precedentų situacija obligacijų rinkose, kai beveik
trečdalis pasaulyje išleistų vyriausybių obligacijų yra neigiamo pajamingumo, taip pat
neprideda ramybės ir pasitikėjimo investuotojams.

Tačiaumes tikimės, jog toks finansinių aktyvų kainų svyravimas leis mums suformuoti
portfelį su patrauklia ilgalaike tikėtina grąža, o įsigytos įmonės atlaikys ekonominius
išbandymus, kurie gali laukti ateityje.
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