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Valiuta Euras

Fondo valdytojas Audrius Balaišis

ISIN LTIF00000344

Bloomberg PRUGLOB LH

Minimali investicija (EUR) 3.000

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 1.289.239€

Vieneto vertė (NAV) ** 151,65€

Pokytis per 3 mėn. -36,9%

Pokytis nuo metų pradžios -36,9%

Pokytis nuo įkūrimo 51,6%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2020.03.31 dienai

II-VI Inc. JAV

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Turkija

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A JAV

AG Anadolu Grubu Holding AS Turkija

Arcos Dorados Holdings Inc. Lotynų Amerika

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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Akcijos; 87,66%

Pinigai ir jų 
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14,51%

Išvestinės 
finansinės 

priemonės; -2,17%

Per pirmą 2020metų ketvirtį fondo vieneto kaina krito 36,9%.

Tikriausiai nereikia aiškinti, jog pasaulyje pirmą kartą nuo 1918 metų siaučia
pavojingo ir lengvai plintančio viruso pandemija. Siekiant stabdyti virusą žmonės ir
verslai savarankiškai arba vyriausybių verčiami apribojo atitinkamai savomobilumą ir
veiklą. Nenuostabu, jog pirmą 2020 metų ketvirtį viso pasaulio akcijų rinkos stipriai
krito. Ypač dideli kritimai buvo mažesnių įmonių, kur daugiausiai ir investuoja
Prudentis Global Value Fund, tarpe.

Nepaisant daugumos turimų įmonių paskelbtų gana gerų 2019 ketvirtojo ketvirčio ir
metinių rezultatų, visos fondo turimo įmonės per pirmus 2020 tris mėnesius atnešė
nuostolius, kritus jų kainai. Fondas neturėjo įmonių, kurios dėl savo veiklos būtų labai
pažeidžiamos karantino ir dėl kurių išgyvenimo kiltų klausimų. Kelių fondo įmonių,
kurių aukštesnis turimos finansinės skolos lygis mums pasirodė rizikingas, akcijas
operatyviai pilnai pardavėme santykinai geromis kainomis.

Pasinaudodami labai dideliais kainų kritimais, papildomai pirkome keletą fondo jau
turimų pozicijų, taip padidindami arba išlaikydami jų santykinius svorius bendrame
fondo portfelyje.

Nors manome, jog COVID-19 viruso suvaldymas nebus labai greitas ir jo pandemijos
sukelta ženkli ekonominė krizė gali užsitęsti, tačiau tikime, jog dideli vyriausybių
įmonėms ir žmonėms skiriami finansinės pagalbos paketai, numatomos žemos
palūkanos, sumažėjusios naftos kainos švelnins krizės pasekmes ir jau 2021 metais
pasaulinė ekonomika bus gerokai sveikesnė.

Pagrindinė rizika investuotojams šiuo metu - jų turimų įmonių sugebėjimas šią krizę
pergyventi. Taigi artimiausiu laiku portfelį valdysime taip, kad didžioji dauguma fonde
turimų įmonių būtų tokios, kurios ne tik pergyvens šią krizę, tačiau iš jos išeis
sustiprėjusios.

Kadangi fonde turime laisvų lėšų, pasinaudosime šia proga įsigyti ir naujų investicijų,
kurių paieškoms šiuo metu yra ypač palankus metas, nes panikos apimti investuotojai
pigiai parduoda ne tik įmones, kurių išgyvenimui iškilo grėsmė, tačiau ir tas, kurios
šios krizėsmetu išgyvens, o gal ir sustiprės.
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