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Investicijos pagal šalis

Kodėl investuoti dabar?







Rytų
Europa
pasižymi
aukštu
ekonomikos
augimo
tempu,
per
paskutinius 10 metų siekusiu 5.4 proc.,
kai
tuo
tarpu
Vakarų
Europos
ekonomikos augo 2.1 proc. tempu.
BVP vienam gyventojui vis dar tesiekia
42 proc. vakarų valstybių lygio, tačiau
atotrūkis sparčiai mažėja ir, tikėtina,
mažės ateityje.
Vyriausybės skolos lygis Rytų Europoje
tesiekia 50 proc., o Vakarų Europoje –
85 proc. BVP.
Rytų Europos rinkos siūlo puikių
investicinių
galimybių,
pasižyminčių
žema koreliacija su globaliomis rinkomis.
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Subfondo ir lyginamojo indekso grąža

Subfondo strategija
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„Finasta“ Naujosios Europos TOP20
subfondo lėšos koncentruotai investuojamos į
15–25 Vidurio ir Rytų Europos (be Rusijos)
regiono subfondo valdytojų patraukliausiai
įvertintų bendrovių akcijas. Mažas pozicijų
skaičius subfonde leidžia užtikrinti maksimalią
pasirinktų pozicijų priežiūrą ir efektyvią
subfondo struktūrą.

"Finasta" Naujosios Europos TOP20 subfondas
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Rekomenduojamas investavimo laikotarpis
– daugiau nei 5 metai.

90%

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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Valdymo įmonė
UAB „Finasta Asset Management“
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Subfondo faktai

Subfondo veiklos pradžia

Lyginamasis indeksas

Lyxor ETF Turkey (Turkija)

8,9

Bank PKO (Lenkija)

6,1

CEZ (Čekija)

5,7

KRKA (Slovėnija)

5,3

Bank Pekao (Lenkija)

5,2

15%

* Ankstesnė subfondo 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
Pavasaris Rytų Europos šalių rinkoms buvo kupinas įvykių ir svyravimų, per kurį „Finasta“ Naujosios Europos TOP20
subfondas uždirbo 3,7 proc. grąžą, kai lyginamasis indeksas CECEXEUR smuko 0,6 proc. Nuo metų pradžios subfondas
pakilo kiek daugiau nei 2 proc.
Kovo mėnuo prasidėjo politiniais neramumais Ukrainoje, kurie turėjo įtakos ir finansų rinkoms. Įtampai pasiekus piką, fondo
vertė per trumpą laiką krito dešimtadaliu, tačiau jau balandį sugrįžo į buvusį lygį. Prie teigiamo rezultato labiausiai prisidėjo
investicijos į Turkijos akcijų krepšelį, kuris atnešė dviženklę grąžą. Gegužę nuspręsta padidinti investicijas Turkijoje įsigyjant
antrą pagal dydį alaus gamintoją šalyje – „Turk Tuborg“. Įmonė gamina ir prekiauja puikiai pasaulyje žinomais prekės
ženklais „Tuborg“, „Carlsberg“, „Leffe“, o įmonės pajamų augimas viršija 30 proc.
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Rinka pasižymi stabiliu įmonių pelno augimu, teigiama ilgo laikotarpio augimo kryptimi ir P/E
rodikliu, siekiančiu ~11.
Vienas iš dviejų didžiausių Lenkijos bankų, užimantis daugiau kaip 10 proc. rinkos. Ekonominė
krizė Lenkijos beveik nepalietė, šalies bankų kapitalo ir paskolų struktūra stipri. Kapitalo grąža
jau ne vienerius metus stabiliai laikosi virš 15 proc., dividendinis pajamingumas - 4.3 proc..
Didžiausia Rytų Europos energetikos bendrovė. Pagrindinė pelno dalis gaunama iš elektros
gamybos atominėse bei šiluminėse elektrinėse. Šiuo metu dividendinis pajamingumas siekia 7
proc., P/E apie 7, o EV/EBITDA 5.
Vienas iš dviejų didžiausių Lenkijos bankų, užimantis daugiau kaip 10 proc. rinkos. Ekonominė
krizė Lenkijos beveik nepalietė, šalies bankų kapitalo ir paskolų struktūra stipri. Kapitalo grąža
jau ne vienerius metus stabiliai laikosi virš 13 proc., dividendinis pajamingumas - 4.5 proc.
Viena didžiausių Rytų Europos farmacijos bendrovių. Pardavimo rinkos plačiai diversifikuotos –
nuo vietinio Balkanų regiono iki Vakarų ir Rytų Europos bei Rusijos - todėl turi nemenką augimo
potencialą. Įmonė moka dividendus bei supirkinėja savas akcijas, kurių turi daugiau nei 7 proc.
Valstybė turi KRKA akcijų, kurių pardavimas (tolimoje) ateityje itin padidintų įmonės patrauklumą.

__________________________________________________________________________________
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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