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Minimali investicija (EUR) 3 000

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ** 2 584 661€

Vieneto vertė (NAV) ** 322,35€

Pokytis per 3 mėn. 10,7%

Pokytis nuo metų pradžios 10,7%

Pokytis nuo įkūrimo 222,3%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2021.03.31 dienai

 

Porsche Automobil Hold. SE (X) Vokietija

home24 SE Vokietija

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A JAV

II-VI Inc. JAV

Venator Materials PLC Jungtinė Karalystė

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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JAV
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priemonės; -2,86%

Per pirmą 2021 metų ketvirtį fondo vieneto kaina kilo 10,7% ir lenkė daugumą plačių
akcijų ir kitų finansinių priemonių kainų indeksų.

Didžiausią grąžą fondui uždirbo nuo metų pradžios 69% pabrangusios JAV prekybos
tinklo Michaels Companies akcijos. Tokį akcijos kainos augimą lėmė tai, jog investicinis
fondas Apollo pateikė oficialų pasiūlymą įsigyti visas šios įmonės akcijas po 22
dolerius. Prudentis Global Value Fund dalį šių akcijų jau pardavė ir planuoja
artimiausiu metu parduoti visas likusias. Tai viena sėkmingiausių fondo investicijų,
šias akcijas pirkome praėjusiaismetais po 12,1 JAV dolerio.

Dar viena įmonė, kurios akcijos mūsų fondui atnešė pelno - Porsche AH. Primename,
kad tai holdingas, kuris kontroliuoja daugiau nei 50% balsą suteikiančių Volkswagen
akcijų. Šios įmonės akcijos per trismėnesius brango 60%, Volkswagen paskelbus gerus
metinius rezultatus bei investuotojus pradžiuginusius ateities planus elektromobilių
gamybos srityje.

Taip pat toliau brango titano dioksido gamintojos Venator akcijos, kurių kaina pakilo
40%. Tam įtakos turėjo gerėjantys įmonės rezultatai bei besikeičiantis į teigiamą pusę
investuotojų sentimentas šio sektoriaus įmonių atžvilgiu.

Per ketvirtį fonde nebuvo didelių pokyčių. Kaip jau minėjom, pradėjome pardavinėti
Michaels Companies akcijas ir tikimės jas pilnai parduoti per kitą mėnesį. Taip pat
pilnai pardavėme turėtą pramonės įrengimų gamybos įmonės Hillenbrand poziciją,
kuri nuo įsigijimo pabrango 46% ir kurios kaina priartėjo prie jos tikrosios vertės.

Ketvirčio pabaigoje į akcijas buvo investuota apie 99% fondo turto.

Komentuojant šių metų nuotaikas finansų rinkose reikia pažymėti, jog investuotojai
nusiteikę gana optimistiškai. Vis labiau įsibėgėjant vakcinacijai JAV, D.Britanijoje ir
Europoje bei JAV prezidentui J.Biden įgyvendinant didžiulį fiskalinį stimulą, laukiama
sparčiai gerėjančių įmonių veiklos rezultatų.

Pastebimas ir dar vienas pokytis investuotojų elgsenoje - toliau kyla mažų ir vidutinių
bei "vertės" įmonių akcijų kainos, ypač lyginant su didelių ir technologijų srityje
veikiančių įmonių akcijų kainų dinamika. Šis pokytis, jei jis išliks ir toliau,mūsų fondui
turėtų būti labai teigiamas.

Taip pat vis dar matome gana nemažai pigių įmonių, nepaisant to, jog pagrindinė
pasaulio akcijų rinka - JAV - yra gana brangi, žvelgiant iš istorinės perspektyvos. Todėl
tikimės, kad vidutinėje ir ilgoje perspektyvoje tai leis fondui pasiekti teigiamą
investicijų grąžą.
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