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II ketvirčio apžvalga

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) ** 1 783 726€

Vieneto vertė (NAV) ** 237,32€

Pokytis per 3 mėn. -8,8%

Pokytis nuo metų pradžios -15,1%

Pokytis nuo įkūrimo 137,3%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje

**  2022.06.30 dienai

 

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A JAV

Vishay Precision Group Inc. JAV

British American Tobacco PLC Jungtinė Karalystė

KSB Vokietija

Volkswagen AG Vorzugsaktien Vokietija

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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*Duomenys pateikti atsižvelgus į  valiutų draudimo sandorių įtaką

JAV
40,78%

Lietuva
4,78%

Vokietija
26,89%

Jungtinė 
Karalystė

19,61%

Kinija
7,94%

Akcijos ; 93,28%

Pinigai ir jų 
ekvivalentai; 

9,83%
Išvestinės finansinės 

priemonės; -3,11%

Fondo vieneto vertė per antrą 2022 metų ketvirtį krito beveik 8,8%, tuo tarpu
pasaulio akcijų indeksas krito 11%, o Europos valstybių obligacijų indeksas
sumažėjo 7,4%. Taig per daug neišsiskyrėme bendrame neigiamame fone.

Dauguma fondo turimų įmonių paskelbė gerus pirmo ketvirčio finansinius
rezultatus, o keletas įmonių turėjo netikėto ir neplanuoto pelno. Tačiau labiau nei
rezultatai akcijų kainas per ketvirtį veikė blogėjantis investuotojų sentimentas,
greitai kylančios palūkanų normos, netikėtai didelė infliacija bei atsirandanti
recesijos rizika.

Didžiausią grąžą per aptariamą laikotarpį fondui atnešė po kritimų per tris
pirmuosius mėnesius atsitiesusios Hamilton Beach Brands ir Venator Materials
akcijos.

Nuostolių patyrėme iš toliau kritusių home24, II-VI ir Volkswagen akcijų kainų. Kaip
ir minėjome, praktiškai visos fondo turimos įmonės paskelbė gana gerus finansinius
rezultatus, pas daugumą augo pardavimai ir pelnai, taigi manome, jog tokie kainų
kritimai neatspindi dabartinių fondo turimų įmonių rezultatų, tačiau labiau atspindi
investuotojų baimes dėl ateities.

Prudentis Global Value Fund pardavė visą turėtą Lotynų Amerikoje veikiančios
McDonalds frančizės operatorės Arcos Dorados akcijų paketą. Įmonė paskelbė labai
gerus 2021metų bei 2022 pirmo ketvirčio rezultatus, o taip pat šių metų prognozes.
Akcijų kainai pakilus pasinaudojome proga parduoti šią pelningą investiciją ir lėšas
nukreipti į patrauklesnes galimybes.

Papildomai įsigijome jau fondo turimų įmonių Hamilton Beach Brands, Volkswagen,
Alibaba, Hooker Furnishings ir home24 akcijų.

Ketvirčio pabaigoje aktyviai investuota yra 95% fondo turto.

Manome, jog turimas investicijų portfelis yra pigus, o jo kokybė pagerėjusi, taigi
liekam optimistai dėl ateities investicijų grąžos.
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