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Investicijos pagal šalis

Kodėl investuoti dabar?
•
•

•

•

Rinka įvertinta apie 20 proc. pigiau nei
istorinis vidurkis
Finansų sektoriuje dominuoja skandinavų
korporatyvinė kultūra ir verslo etika,
didžiausią rinkos dalį užima SEB,
„Swedbank“, „Nordea“, DNB, „Danske“
bankai.
Baltijos šalys pasižymi sparčiausiu
ekonomikos augimu ES. Trijų šalių BVP
2013 m. augo 3 – 3.8 proc. tempu, kai tuo
tarpu ES vidutinis augimas tesiekė 0.1
proc.
Vyriausybės skola nuo BVP:– Lietuva 40
proc., Latvija 38 proc., Estija 10 proc.
Vieni žemiausių rodiklių ES ir gerokai
žemiau ES vidurkio (87 proc.).
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Subfondo ir lyginamojo indekso grąža

„Finasta
Baltic
Fund“
fondo
lėšos
investuojamos į Baltijos šalių rinkose
kotiruojamų arba Baltijos šalyse aktyviai
veikiančių
įmonių
akcijas.
Siekiama
maksimalaus turto prieaugio bei prisiimamas
aukštas rizikos lygis. Fondas orientuotas į
ilgalaikes investicijas, identifikuojant patrauklius
ekonomikos sektorius bei konkrečias įmones.
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Rekomenduojamas investavimo laikotarpis
– daugiau nei 5 metai.
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"Finasta" Baltic Fund" fondas

Lyginamasis indeksas
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Plačiau su fondo investavimo strategija,
taisyklėmis, lyginamuoju indeksu ir rezultatais
galima susipažinti:
www.finasta.com/lit/lt/taupymas-irinvestavimas/investiciniai-fondai
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TOP 5 pozicijos

Valdymo įmonė
UAB „Finasta Asset Management“

Fondo veiklos pradžia

2014.02.27
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EUR
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Olainfarm (LV)

9,9

Olympic Entertainment Group (EE)

9,6

City Service (LT)

8,1

Grigiškės (LT)

6,0

Silvano fashion group (LT)

4,9

Taikomi mokesčiai:
Valdymo mokestis

2%

Platinimo mokestis

2%

* Ankstesnė fondo veikla negarantuoja ateities rezultatų. Jūsų investicijų vertė, priklausomai nuo rinkos sąlygų, gali ir kilti,
ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, nei investavote.
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Valdytojo komentaras
Ruduo Baltijos šalių akcijų rinkoms nebuvo sėkmingas ir puse procento pratęsė vasaros korekciją. „Finasta Baltic fund“ krito
kiek daugiau – 1,7 proc. 2014-ieji metai lieka neigiami tiek fondui, tiek lyginamajam indeksui.
Rudenį fondas buvo papildytas nauja investicija – LESTO. Rugsėjį, priėmus Vyriausybės nutarimą, LESTO turto vertė, nuo
kurios skaičiuojama reguliuojamoji investicijų grąža, išaugs beveik tris kartus iki 4 mlrd. lt. Atitinkamai didės ir įmonės pelnas.
Be teigiamų naujienų dėl turto vertės, galima tikėtis ir tolimesnių nuosavo ir skolinto kapitalo struktūros pokyčių, kuomet
pasiskolintos lėšos bus išmokėtos akcininkams kaip dividendai.

TOP5 pozicijos
Olainfarm

vaistai

City Service

komunalinės
paslaugos

Olympic
Entertainment
Group

pramogos

Grigiškės

popieriaus
gamyba

Silvano
fashion group

Drabužių
gamyba ir
prekyba

„Olainfarm“ yra didžiausia vaistų gamintoja Baltijos šalyse. Šiuo metu įmonė gamina 78 rūšių
baigtinius vaistus bei 35 skirtingas aktyviąsias medžiagas. Didžiausia įmonės rinka yra NVS
regionas, kuriame realizuojama daugiau kaip 50 proc. produkcijos. Įmonė yra draugiška
investuotojams ir santykinai pigi – P/E mažiau 7, EV/EBITDA apie 5.
AB „City Service“ valdo namų priežiūros ir komunalinių paslaugų įmonių grupę, veikiančią
Vakarų, Vidurio ir Rytų Europoje. Grupės specializacija: patalpų administravimas, inžinerinių
sistemų priežiūra ir remontas, energetinių išteklių valdymas, atliekų tvarkymas.
Kazino operatorius, vykdantis veiklą Baltijos šalyse, Lenkijoje, Slovakijoje, Baltarusijoje bei
naujoje rinkoje – Italijoje. OEG valdo 82 kazino, 68 iš jų yra Baltijos šalyse. Įmonės pardavimai
siekia 145 mln. EUR. Įmonės P/E rodiklis svyruoja ties 11.
Didžiausias higieninio popieriaus ir kartono gamintojas Baltijos šalyse. Įmonė demonstruoja
ilgalaikes stabiliai aukštas pelningumo maržas, o investicijos užtikrina dviženklį pajamų augimo
procentą. Pastatyti ir statomi biokuro katilai mažina priklausomybę nuo energijos kainų.
Tarptautinė apatinio trikotažo įmonė, kurianti, gaminanti bei pardavinėjanti stilingus gaminius
moterims. Pagrindiniai gamybos pajėgumai sutelkti Baltarusijoje, o tikslinė rinka – NVS
valstybės. „Silvano Fashion Group“ P/E rodiklis nesiekia 10, įmonė neturi skolos, o dividendinis
pajamingumas itin aukštas – apie 10 proc.

__________________________________________________________________________________
Apie „Finastą“
„Finastos“ klientų aptarnavimas – geriausias Lietuvoje:
 Vartotojų pasitenkinimas – aukščiausias kokybės lygis (97,8 proc.)
 98 proc. klientų rekomenduotų „Finastą“ kitiems




Geriausios privačios bankininkystės paslaugos
Didžiausias investicinių produktų pasirinkimas
Geriausias akcijų ir obligacijų portfelių valdymas Lietuvoje

„Finasta” Rusijos TOP20 subfondas
„Finasta” Besivystančios Europos obligacijų subfondas
„Finasta” Baltic Fund fondas
„Finasta” Naujosios Europos TOP20 subfondas
Aukščiausią penkių žvaigždučių reitingą gauna tik 10 proc. geriausią rezultatą tos pačios investavimo strategijos fondų
grupėje pasiekusių fondų.

* Rizikai vertinti naudojamas standartinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis yra rodiklis, kuris matuoja, kiek savaitinė fondo
grąža nukrypsta savo vidurkio. Kuo žemesnis standartinis nuokrypis, tuo žemesnė fondo rizika.
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