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Veiklos pradžia 2009 m. liepos 1 d.

Valiuta Euras

Fondo valdytojas Audrius Balaišis

ISIN LTIF00000344

Bloomberg PRUGLOB LH

Minimali investicija (EUR) 3.000

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 2.171.228€

Vieneto vertė (NAV) ** 232,93€

Pokytis per 3 mėn. 15,7%

Pokytis nuo metų pradžios -3,0%

Pokytis nuo įkūrimo 132,9%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2020.09.30 dienai

home24 SE Vokietija

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A JAV

II-VI Inc. JAV

Vishay Precision Group Inc. JAV

Porsche Automobil Hold. SE (X) Vokietija

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
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JAV
43,74%

Lietuva
7,25%

Lotynų Amerika
7,01%

Turkija
8,27%

Vokietija
28,43%
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Karalystė
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Akcijos; 92,75%
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5,73%

Išvestinės 
finansinės 

priemonės; 1,52%

Trečias 2020 metų ketvirtis fondui vėl buvo sėkmingas ir absoliučia, ir santykine
prasmėmis. Fondo vieneto kaina kilo 15,7% ir ženkliai lenkė plataus pasaulinio akcijų
indekso MSCI World 3% teigiamą pokytį.

Šį rezultatą mums padėjo pasiekti dvi turimos investicijos. Radikaliai pasikeitus
invesuototojų sentimentui į teigiamą ir skatinamos gerų ketvirčio rezultatų 106%
pabrango fondo turimos Vokietijos internetinės baldų prekybos įmonės Home24
akcijos. Lyginant su mūsų įsigijimo savikaina, šios investicijos vertė jau padidėjo
keturis kartus, tačiau mes vis dar liekame optimistiškai nusiteikę dėl šios įmonės
tolimesnių verslo ir potencialaus akcijos kainos augimo perspektyvų.

Po ilgo vėlavimo, susijusio su jos padalinio Meksikoje vadovų piktnaudžiavimu,
Hamilton Beach Holding įmonė paskelbė savo pirmo ketvirčio bei antro pusmečio
finansinius rezultatus. Kaip ir tikėjomės, rastos problemos buvo nedidelės ir niekaip
neįtakoja šios įmonės verslo perspektyvų, kurios sparčiai gerėja dėl Covid-19
išprovokuoto žmonių elgesio (gaminti daugiau maisto namuose) pokyčio. Įmonės
akcijos kaina per ketvirtį padidėjo 63%.

Fondo teigiamą rezultatą mažino pigusios lazerių gamintojos II-VI akcijos. Manome,
kad šis kritimas yra laikinas, todėl papildomai pirkome šios įmonės akcijų į fondo
portfelį.

Nestabili ekonominė situacija Turkijoje, šios šalies tolimesnis dalyvavimas įvairiuose
kariniuose konfliktuose kaimyninėse šalyse lėmė, jog per ketvirtį pigo Turkijos įmonių
akcijos, Turkijos valiuta lira euro atžvilgiu atpigo 16%. Priėmėme sprendimą
sumažinti fondo investicijų į šią šalį svorį ir paskirstymą.

Su dideliu pelnu pardavėme dvi nedideles investicijas JAV - dvigubai pabrangusias
baldų įmonės Bassett Furniture akcijas ir keturis kartus pabrangusias prekybos
laisvalaikio/kūrybos prekėmis Michaels Stores akcijas. Gautas lėšas panaudojome
didindami baldų prekybos įmonės Hooker Furniture poziciją fonde. Manome, jog baldų
prekybos sektorius bus vienas šios pandemijos laimėtojų, o kaina, kuriąmokame už šią
puikiai valdomą, skolų neturinčią įmonę yra labai nedidelė.

Ketvirčio pabaigoje į akcijas buvo investuota apie 93% fondo turto.
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