
ERGO Master fund EUR - BALANCED

2016 m. lapkričio mėn.

Porfelio aprašymas Fondo valdytojo komentaras

Perspektyvos

Istorin ės grąžos
Pask. 12 

mėn.
Nuo 

metų pr. 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai Nuo įkūrimo
Portfelis 7,74% Portfelis -0,63% -0,08% -0,35% 2,92% -1,23% 36,90%

Lyg. indeksas 11,03% Lyg. indeksas 1,30% 0,06% -0,02% 4,30% 0,75% 57,03%

Didžiausios 10 investicijos
UBS ETF MSCI World SRI LU0629459743 12,2%
Candriam Equities L Sustainable World I Acc EURLU0133360593 11,4%
NN (L) Global Sustainable Equity LU0191250769 10,0%
Nordea-1 Global Portfolio BP EUR LU0476541221 6,7%
UBS Equity fund - Global Sustainable LU0401295539 6,4%
DNB Fund - Global SRI-A LU1047850000 5,1%
NATIXIS HAR ASSC USEQF-IAUSD FUND LU0130102931 3,4%
Lithuanian govt. 2021/05 LT0000650020 3,2%
Pioneer Fds European Eq Value I EUR ND LU0313648254 3,2%
Lithuanian govt. 2019/03 LT0000630022 2,9%

Portfelio informacija Bendra informacija
Valdytojai Regimantas Valentonis, Naglis Paičius UAB DNB investicijų valdymas
Valdymo vieta Lietuva Adresas: J. Basanavičiaus g. 26,
Lyginamasis indeksas 70% MSCI World EUR;        LT-03601 Vilnius, Lietuva

Tel:  +370 5 241 3089
Faksas:  +370 5 239 3473

Įkurtas 2010.07.26 El. paštas: investicija@dnb.lt
Portfelio dydis (EUR) 2.998.447 http://www.dnb.lt/lt/investiciju-valdymas
Vnt. vertė (EUR) 1,4010
Pradinis mokestis  -
Valdymo mokestis 1,00%
Valiuta EUR

Ši ataskaita yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip investavimo rekomendacija.
Potencialūs investuotojai turėtų atidžiai išsianalizuoti įvairias rizikas, susijusias su investavimu į
portfelį. Istorinė informacija apie portfelio veiklą negarantuoja sėkmingos portfelio veiklos ateityje.

Portfelio tikslas – siekti ilgalaikio augimo, investuojant tiek į
nuosavybės, tiek į skolos vertybinius popierius. Investavimo
rizika paskirstyta tiek tarp turto klasių, tiek geografiškai,
investuojant globaliai. Minimali dalis investuota į skolos
vertybinius popierius turi būti ne mažesnė nei 30 proc. visų
aktyvų, o į akcijas neturi viršyti 70 proc.

Standartinis nuokrypis

30% Bloomberg/EFFAS Bond 
Index Govt 3-7 Yr TR

Lapkritį obligacijų kainos krito beveik visose rinkose: fondo
obligacijų dalies lyg. indeksas neteko 0,6 proc. vertės praėjusį
mėnesį. Pagrindinė obligacijų rinkos trendo pasikeitimo
priežastis – pasikeitusios infliacijos prognozės po JAV
Prezidento rinkimų. Augantys obligacijų pajamingumai pakėlė
FED palūkanų kėlimo tikimybę iki 100 proc. Tai, kad beveik visi
tikisi FED spendimo kelti palūkanas neigiamai veikia obligacijų
rinkas visame pasaulyje. Be to, Trumpo laimėjimas ir Brexit
vasarą pasako, kad netikėti įvykiai gali įvykti, todėl
referendumas dėl reformų Italijoje gruodžio pr. ir kitų metų
rinkimai Prancūzijoje ir Vokietijoje gali būti nenuspėjami. Fondo
akcijų lyg.indeksas pakilo smarkiai - beveik 5 proc. Tai nulėmė
tiek USD brangimas EUR atžvilgiu, tiek akcijų kainų kilimas.
Pagrindinis akcijų brangimo priežastis taip pat buvo pažadėtas
naujojo JAV prezidento Trumpo fiskalinis skatinimas ir
peržiūrėtos infliacijos prognozės. Rinkos dalyviai tikisi, kad
fiskalinė politika atsvers griežtėjančią monetarinę politiką. Be to,
JAV 3-ojo ketvirčio rodiklis buvo peržiūrėtas ir padidėjo iki 3,2
proc. Galiausiai, nors visą lapkritį naftos sektorius svyravo gana
reikšmingai, bet paskutinę mėn. dieną OPEC susitarė sumažinti
naftos gavybą. Tai pakėlė tiek naftos, tiek susijusių sektorių
akcijų kainas. 

  
Portfelio pozicija išliko neigiama obligacijų turto klasės

atžvilgiu, t.y. investuojama į trumpesnius skolos VP nei
lyginamojo indekso. Nepaisant to, kad obligacijų kreivė darėsi
statesnė lapkričio mėn., obligacijų pajamingumui gali ir toliau
kilti gruodžio mėn., laukiant FED sprendimo dėl palūkanų
normos. Be to, ECB gali pratęsti kiekybinio skatinimo
programą ateinantį posėdį, bet tikriausiai tai bus paskutinis
toks veiksmas prieš šios programos mažinimą kitų metų
antroje pusėje. Portfelio pozicija akcijų turto klasės atžvilgiu
išlieka neigiama. Jau prieš lapkričio mėn. akcijų ralį, akcijų
rinkos atrodė daugmaž įvertintos, o tikėtina augsianti infliacija
irgi jau įskaičiuota į akcijų kainas. 
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