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Naujosios Europos TOP20 subfondas
Subfondo strategija

Subfondo vieneto vert÷s pokytis nuo metų pradžios

„Finasta“ Naujosios Europos TOP20 subfondo l÷šos koncentruotai
investuojamos į 15 - 25 regiono subfondo valdytojų patraukliausiai
įvertintų bendrovių akcijų. Kiekviena įmon÷ kruopščiai vertinama bei
analizuojama renkantis kuo perspektyvesnes ir patraukliai įvertintas
bendroves. Mažas pozicijų skaičius subfonde leidžia užtikrinti
maksimalią pasirinktų pozicijų priežiūrą ir efektyvią subfondo
struktūrą, tačiau gali daryti reikšmingą įtaką subfondo grynųjų
aktyvų vert÷s svyravimams.
Subfondo tikslas – siekti maksimalios investicijų į akcijas grąžos
Naujosios Europos (be Rusijos) regione.
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – daugiau kaip 5 metai.
Subfondo rezultatai

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%
2010.12.31

2011.02.28

2011.06.30

2011.08.31

Valdytojo komentaras

Per m÷nesį
Nuo metų pradžios
Nuo veiklos pradžios
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Ankstesn÷ subfondo veikla negarantuoja ateities rezultatų. Jūsų
investicijų vert÷, priklausomai nuo rinkos sąlygų, gali ir kilti, ir
kristi. Jūs galite atgauti mažiau, nei investavote.

Subfondo faktai

Vasara kapitalo rinkoms nebuvo s÷kminga. Sekdamas didžiųjų
valstybių neigiamas tendencijas, Rytų Europos bendrovių kainų
pokyčius atspindintis indeksas „CECE Extended“ krito 17,8 proc., o
„Finasta“ Naujosios Europos TOP20 fondas - 18,5 proc.. Nuo metų
pradžios fondas yra smuktel÷jęs 14,1 proc., o palyginamasis
indeksas krito panašiu greičiu. Nei vienai Naujosios Europos
valstybei nepavyko atsilaikyti prieš rugpjūčio korekciją.
Pirmoje metų pus÷je fondas buvo orientuotas į Balkanų šalių
rinkas. Metų pradžioje šios rinkos kilo išties sparčiau, o korekcija
jas paliet÷ ne taip stipriai. Išnaudojus šį santykinį pranašumą, dalis
l÷šų perkelta į didžiąsias Varšuvos ir Vienos biržas, kurios kilimo
periodu pirmosios pajus pinigų antplūdį. Įmonių krepšelis fonde
pasižymi aukšta kokybe – net 17 iš 20 didžiausių fondo įmonių
antrąjį šių metų ketvirtį išaugino pelną palyginus su pra÷jusiais
metais, o 11 jų pelną padidino bent 50 proc. arba išsivadavo iš
nuostolių. Kokybiškas fondo portfelis kilimo metu leis pasinaudoti
teigiamomis tendencijomis.
TOP 5 pozicijos

Valdymo įmon÷
UAB „Finasta Asset Management“
Subfondo veiklos pradžia
2010-10-29
Subfondo valiuta
LTL
Grynųjų aktyvų vert÷
49,257 mln. LTL
14,266 mln. EUR
Subfondo vieneto vert÷
85,73 LTL
Minimali investicija
100 LTL
Taikomi mokesčiai:
Valdymo mokestis
1,5 %
S÷km÷s mokestis
15 %
Platinimo mokestis
2%
Keitimo mokestis
0,25 %

Fondul Prorieratea

8,3%

Polytec Holding AG

6,1%

Raiffeisen Bank
International AG

5,3%

Lubelski Wegiel
Bogdanka SA

5,2%

Bank Pekao SA

Investicijos pagal ūkio šakas

5,1%

Investicijos pagal šalis

Komerciniai bankai

22,6%

Nafta, dujos ir suvartojamas kuras

12,1%

Diversifikuotos finansinės paslaugos

12,0%

Cheminiai preparatai

Lenkija

24,8%

Austrija

16,2%

Rumunija

13,8%

7,9%
Kroatija

Auto detalės

8,0%

6,1%
Bulgarija

Metalai ir kasyba

5,1%

Serbija

Draudimas

4,9%
4,8%

Viešbučiai, restoranai ir pramogos

4,4%

Maisto produktai

4,4%

Pinigai ir pinigų rinkos priemonės

7,5%

5,1%

Elektros tiekimo įmonės
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Ukraina
Gruzija
Estija

7,8%

Lietuva

4,4%
4,1%
3,8%
2,9%
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Rusijos TOP20
Subfondo strategija

Subfondo vieneto vert÷s pokytis nuo metų pradžios

„Finasta“ Rusijos TOP20 fondo l÷šos investuojamos į 15–25
valdytojų patraukliausiai įvertintų Rusijos bendrovių akcijų. Siekiant
užtikrinti kokybišką parinktų investicijų valdymą, subfondo turtas yra
nukreipiamas į kuo mažiau akcijų, atsižvelgiant į suderintiesiems
investiciniams fondams leidžiamą jų kiekį.
Subfondo tikslas – siekti maksimalios investicijų į Rusijos įmonių
akcijas grąžos.
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – daugiau nei 5
metai.
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-15,70%
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-18,30%

Ankstesn÷ subfondo veikla negarantuoja ateities rezultatų. Jūsų
investicijų vert÷, priklausomai nuo rinkos sąlygų, gali ir kilti, ir
kristi. Jūs galite atgauti mažiau, nei investavote.

Subfondo faktai

Šių metų vasara buvo negailestinga akcijų rinkoms. D÷l Europos
skolų kriz÷s bei JAV skolos reitingo sumažinimo akcijos pigo,
nervingumas pasireišk÷ dideliais kainų svyravimais. Rusijos rinka
sek÷ pasaulines tendencijas – akcijos pigo, nors d÷l aukštų naftos
kainų tas pigimas nebuvo itin didelis. Per birželį-rugpjūtį Rusijos
Top20 fondo vert÷ sumaž÷jo 12,9 proc., RTS indeksas
(skaičiuojant eurais) per tą patį laikotarpį krito 10,1 proc.. Fondas
atsiliko nuo indekso d÷l palyginus didesnio mažos kapitalizacijos
(bei mažesnio likvidumo) akcijų svorio portfelyje. Investuotojams
vengiant rizikos, geriau laikosi stambiausios (bei likvidžiausios)
akcijos. Per pastaruosius m÷nesius fondo portfelis buvo
pertvarkytas likvidumo didinimo linkme. Kartu parinktos pozicijos,
kurios turi didžiausią potencialą kilti rinkoms atšokant ar yra
potencialių įsigijimų sūkuryje. Portfelis papildytas metalų
gamintojais „NLMK“ bei „Kazakhmys“, naftos bendrove „Dragon
Oil“. Parduotos arba sumažintos pozicijos „Dixy“, „Synergy“,
„Nizhnekamskneftekhim“.
Šiai dienai smarkiai atpigusios Rusijos kompanijos vis dar skelbia
didesnį nei 20 proc. pelno augimą. Daugumos fondo portfelyje
esančių akcijų P/E rodiklis yra tarp 3-7, o tokia situacija n÷ra tvari –
vidutiniu laikotarpiu tik÷tinas akcijų kainų atsigavimas.
TOP 5 pozicijos

Valdymo įmon÷
UAB „Finasta Asset Management“
Subfondo veiklos pradžia
2010-10-29
S bfondo valiuta
LTL
Grynųjų aktyvų vert÷
13,414 mln. LTL
3,885 mln. EUR
Subfondo vieneto vert÷
81,70 LTL
Minimali investicija
100 LTL
Taikomi mokesčiai:
Valdymo mokestis
1,5 %
S÷km÷s mokestis
15 %
Platinimo mokestis
2%
Keitimo mokes is
0,25 %

Gazprom GDR

Nafta, dujos ir suvartojamas kuras
14,6%

Cheminiai preparatai

11,0%

Metalai ir kasyba

10,9%

Specializuotos mažmeninės parduotuvės

4,4%

Maisto produktai

4,1%

Medikamentai
Gėrimai
Pinigai ir pinigų rinkos priemonės

3,9%
1,9%
8,8%

9,2%

Sberbank

6,8%

Nizhnekamskneftekhim

Acron JSC

40,8%

Komerciniai bankai

9,5%

Lukoil GDR

Investicijos pagal ūkio šakas
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Lanksčiosios strategijos subfondas
Subfondo strategija

Subfondo vieneto vert÷s pokytis nuo metų pradžios

„Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondas – aktyviai
valdomas subfondas, kurio turtas plačiai paskirstomas tarp skirtingų
regionų ir turto klasių: akcijų, skolos vertybinių popierių ir kitų
fiksuoto pajamingumo finansinių priemonių, apribotos rizikos
investicijų, žaliavų ir valiutų.
Subfondo tikslas – siekti kuo didesn÷s subfondo investicijų grąžos,
prisiimant mažesnę nei akcijų riziką.
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 2– 3 metai.
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-6,42%
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-11,10%

Ankstesn÷ subfondo veikla negarantuoja ateities rezultatų. Jūsų
investicijų vert÷, priklausomai nuo rinkos sąlygų, gali ir kilti, ir
kristi. Jūs galite atgauti mažiau, nei investavote.

„Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondas per pastaruosius 3
m÷nesius prarado 10,9 proc. savo vert÷s ir per tą patį laikotarpį
atsiliko nuo savo palyginamojo indekso keturiais procentiniais
punktais. Pasaulio ekonomikos l÷t÷jimas, Europos skolų kriz÷, JAV
kredito reitingo sumažinimas ir politiniai nesutarimai d÷l skolos
limito didinimo pakirto vartotojų sentimentą, o kartu ir investuotojų
pasitik÷jimą, l÷m÷ griūtį akcijų ir žaliavų rinkose rugpjūčio m÷nesį ir
v÷liau sekusius ypatingai didelius svyravimus finansų rinkose.
Siekiant kuo labiau išsaugoti investicijų vertę, rugpjūčio m÷nesio
pradžioje Lanksčiosios Strategijos Subfonde buvo parduotos
investicijos į Brazilijos akcijų rinką, o m÷nesio pabaigoje,
pasinaudojus kilimų akcijų rinkose, buvo parduota dalis investicijų į
pasaulio akcijas ir tokiu būdu padidinta grynųjų pinigų dalis, kuri
m÷nesio pabaigoje sudar÷ 16%.
TOP 5 pozicijos

Subfondo faktai
Valdymo įmon÷
UAB „Finasta Asset Management“
Subfondo veiklos pradžia
2010-10-29
Subfondo valiuta
LTL
Grynųjų aktyvų vert÷
6,704 mln. LTL
1,942 mln. EUR
Subfondo vieneto vert÷
88,90 LTL
Minimali investicija
100 LTL
Taikomi mokesčiai:
Valdymo mokestis
2%
S÷km÷s mokestis
15 %
Platinimo mokestis
2%
Keitimo mokestis
0,25 %

MSCI World ETF (DB XTrackers)

MSCI World ETF (Lyxor)

8,6%

Market Access Index
Fund

7,8%

Easyetf S&P GSCI

9,2%

7,6%

Pasaulis

51,6%

Vokietija

Mažmeninė prekyba maisto
produktais ir kasdienio vartojimo
prekėmis

9,1%

4,6%
Rumunija

Draudimas

3,0%

Nafta, dujos ir suvartojamas kuras

3,0%

Viešbučiai, restoranai ir pramogos

7,4%

Kinija

6,6%

Turkija
Kroatija

5,0%
4,6%

1,4%
Austrija

Pinigai ir pinigų rinkos priemonės

9,1%

Investicijos pagal šalis

Diversifikuotos finansinės paslaugos

Įvairios telekomunikacijų paslaugos

9,7%

DB X-trackers - DAX ETF

Investicijos pagal ūkio šakas

Finasta © 2011

2011.04.30

0,4%

5,8%

4,4%
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Rusija
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Besivystančios Europos obligacijų subfondas
Subfondo strategija

Subfondo vieneto vert÷s pokytis nuo metų pradžios

„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo l÷šos
investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausių besivystančios
Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Valdytojai
derina rizikingesnes (įmonių obligacijos) ir saugesnes (vyriausybių
obligacijos) šio subfondo investicijas, siekdami užtikrinti tolygią
investicijų grąžą.

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%

Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą.

1,0%

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 1-2 metai.

0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%
2010.12.31

Subfondo rezultata

2011.02.28

-1,21%
1,73%
1,99%

Ankstesn÷ subfondo veikla negarantuoja ateities rezultatų. Jūsų
investicijų vert÷, priklausomai nuo rinkos sąlygų, gali ir kilti, ir kristi.
Jūs galite atgauti mažiau, nei investavote.

Subfondo faktai

2011.08.31

Vasarą VRE obligacijų grąžą daugiausiai l÷m÷ pesimistin÷s
nuotaikos finansų rinkose. Stipriai maž÷jo saugių valstybių (JAV
ar Vokietijos) obligacijų pajamingumai, tuo tarpu besivystančios
Europos regiono valstybių ir įmonių kredito rizikos premijos
sparčiai kilo. „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų fondas
per 3 m÷nesius prarado 0,7 proc. savo vert÷s, bei per tą patį
laikotarpį atsiliko nuo palyginamojo indekso, kuris kilo 0,1 proc.
Pagrindin÷ priežastis, l÷musi atsilikimą nuo indekso, buvo
didžiausių įmonių obligacijų pozicijų („Avangard“, „MOL“,
„Zhaikmunai“ ir „OTP Bank“) neigiama grąža.
Vasarą fondo portfelis buvo papildytas dviem naujomis vidutin÷s
trukm÷s pozicijoms – Rumunijos Respublikos 2016 m. bei
„Agrokor“ kompanijos, didžiausiios Kroatijos maisto produktų
gamintojos bei pardav÷jos, 2016 m. obligacijomis. Išlaikydami
konservatyvų požiūrį į rinkas, sumažinome aukštos rizikos
pozicijų svorius; atitinkamai per šį laikotarpį grynųjų pinigų dalis
fonde išaugo dvigubai - iki 16 proc.
Investicijos pagal šalis

Valdymo įmon÷
UAB „Finasta Asset Management“
Subfondo veiklos pradžia
2010-10-29
Subfondo valiuta
LTL
Grynųjų aktyvų vert÷
26,344 mln. LTL
7,630 mln. EUR
Subfondo vieneto vert÷
101,99 LTL
Minimali investicija
100 LTL
Taikomi mokesčiai:
Valdymo mokestis
1%
Platinimo mokestis
2%
Keitimo mokestis
0,25 %

Lietuva

Rumunija

14,3%

Vengrija

14,1%

Kazachstanas

5,4%

MOL 3,825% 2015/10/05

5,4%

City of Bucharest 4,125%
2015/06/22

4,9%

4,8%

8,5%
7,7%

Ukraina

5,4%

Romania 5% 2015/03/18

15,0%

Kroatija

TOP 5 pozicijos

OTP Bank 5,27%
2016/09/19

19,9%

Rusija

Pinigai ir pinigų rinkos
priemonės
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Valdytojo komentaras

Per m÷nesį
Nuo metų pradžios
Nuo veiklos
pradžios

Avangard 10%
2015/10/29

2011.04.30

4,7%

15,5%
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Pasaulio akcijų fondų subfondas
Subfondo strategija

Subfondo vieneto vert÷s pokytis nuo metų pradžios

„Finasta“ pasaulio akcijų fondų subfondo turtas investuojamas į
kitus fondus, investuojančius į viso pasaulio akcijas. Subfondo l÷šos
investuojamos į fondus neapsiribojant vienu geografiniu regionu ar
ūkio šaka, taip užtikrinant didesnį investicijų paskirstymą ir sumažinant
rizikos lygį.
Subfondo tikslas – siekti aukštesn÷s nei vidutin÷s investicijų į
pasaulio akcijas grąžos.
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 3 - 5 metai.
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Subfondo rezultata

2011.02.28

-9,17%
-15,34%
-15,47%

Ankstesn÷ subfondo veikla negarantuoja ateities rezultatų. Jūsų
investicijų vert÷, priklausomai nuo rinkos sąlygų, gali ir kilti, ir kristi.
Jūs galite atgauti mažiau, nei investavote.

Subfondo faktai

2011.08.31

„Finasta“ pasaulio akcijų fondų subfondas per pastaruosius 3
m÷nesius prarado 11,2 proc. savo vert÷s ir per tą patį laikotarpį
visiškai atitiko savo palyginamojo indekso grąžą. Pasaulio
ekonomikos l÷t÷jimas, Europos skolų kriz÷, JAV kredito reitingo
sumažinimas ir politiniai nesutarimai d÷l skolos limito didinimo
pakirto vartotojų sentimentą, o kartu ir investuotojų pasitik÷jimą,
l÷m÷ griūtį akcijų rinkose rugpjūčio m÷nesį ir v÷liau sekusius
ypatingai didelius svyravimus finansų rinkose. Aktyvių veiksmų
per min÷tą laikotarpį fonde nebuvo atliekama.

Investicijos pagal šalis

Valdymo įmon÷
UAB „Finasta Asset Management“
Subfondo veiklos pradžia
2010-10-29
Subfondo valiuta
LTL
Grynųjų aktyvų vert÷
2,176 mln. LTL
0,630 mln. EUR
Subfondo vieneto vert÷
84,53 LTL
Minimali investicija
100 LTL
Taikomi mokesčiai:
Valdymo mokestis
1%
Platinimo mokestis
2%
Keitimo mokestis
0,25 %

Globalus

31,0%

Azija

20,4%

VRE

17,0%

Pietų Amerika

15,4%

Šiaurės Amerika

9,3%

7,0%

Europa

Pinigai ir pinigų rinkos
priemonės

TOP 5 pozicijos

MSCI World ETF
(ComStage)

9,6%

S&P 500 - A ETF (Amundi)

9,3%

Franklin Templeton Asian
Growth Fund

9,3%

JP Morgan Latina America
Equity Fund
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Valdytojo komentaras

Per m÷nesį
Nuo metų pradžios
Nuo veiklos
pradžios

MSCI World ETF (DB XTrackers)

2011.04.30

8,6%

7,5%

0,1%

