Investicijų valdymo
ataskaita
2020 I ketv.

Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas
Pirmasis universitetinis neliečiamojo kapitalo fondas Lietuvoje, siekiantis iš
investuotos paramos generuojamos grąžos užtikrinti Vilniaus universiteto
pasaulinį konkurencingumą.

Investicijų portfelis ir rezultatai pagal turto klasę

Vilniaus universiteto fondo bendri duomenys

Įsteigimas:

2016.04

Neliečiamojo kapitalo suformavimas:

2017.05

Investicijų valdymo pradžia:

2019.01

Neliečiamojo kapitalo rėmėjų skaičius:

70

Neliečiamojo kapitalo dydis:

1 934 368 Eur

Investicijų valdymo rezultatas nuo 2019.01:

-47 695 Eur

Panaudota VU finansavimui:

-5 000 Eur

Portfelio vertė:

1 881 674 Eur

Portfelio investicijų grąža nuo 2019.01:

-2,9%

Įsteigimas:

2016.04

Neliečiamojo kapitalo suformavimas:

2017.05

Investicijų valdymo pradžia:
Portfelio vertės pokytis

2019.01

Neliečiamojo kapitalo dydis:

Portfelio rezultatų dinamika

1 934 368 Eur

Neliečiamojo kapitalo rėmėjų skaičius:

70

Portfelio vertė:

1 881 674 Eur

Investicijų valdymo rezultatas nuo 2019.01:
Panaudota VU finansavimui:

-47 695 Eur
5 000 Eur

Siekiama ilgalaikė investicijų grąža:

5%

Investicijų valdybos komentaras:
Netikėtai ekonomikas sustabdžiusi COVID-19 pandemija stipriai supurtė viso pasaulio finansų rinkas 2020 m. vasario-kovo mėn. –
buvo fiksuojami ir rekordiniai akcijų kainų kritimai. Nepaisant to, Vilniaus universiteto fondo (VUF) portfelis atsilaikė santykinai
neblogai dėl diversifikuotos investicijų alokacijos – portfelio vertė nuo investavimo pradžios prieš 15 mėnesių (2019 m. sausį), nukrito
apie 2%. Be to, kadangi VUF portfelis investuojamas periodiškai ir beveik pusė portfelio prasidedant pandemijai buvo nesuinvestuota,
kritusios aktyvų vertės suteikia galimybes įsigyti investicijų pigiau ir taip mažinti investicijų savikainą, kas ilguoju laikotarpiu turėtų
atnešti didesnę investicijų grąžą, remiantis istoriniais duomenimis. Be to, kritusios aktyvų vertės grąžina patrauklumą ir į tokias turto
klases kaip investicinio reitingo įmonių obligacijos, kurių pelningumai 2019 m. eigoje buvo iš esmės nuliniai.
VUF investicijų valdyba palankiai vertina dėl pandemijos susidariusias investavimo galimybes, todėl rinkų krizės įkarštyje buvo
nuspręsta papildyti portfelį akcijomis. Artimiausiu metu taip pat planuojama pradėti investicijas į gana saugiomis laikomomis
investicinio reitingo įmonių obligacijas bei ir toliau laikytis periodinio investavimo strategijos, išlaikant aukštą portfelio diversifikacijos
lygį.

atliko akcijų
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Šiame dokumente yra pateikta informacinio pobūdžio informacija apie Vilniaus universiteto fondo vykdomą neliečiamojo kapitalo investavimo veiklą. Informacija nėra audituota ir yra pateikta
pagal fondo vadovybės žinomus duomenis nurodytai datai. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, istorinė teigiama panašių turto klasių investavimo grąža
nereiškia grąžos ateityje, tad nėra garantijos, kad fondo investavimo grąžos tikslai bus pasiekti. Informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pirkti ar parduoti finansines
priemones. Fondas nėra skirtas asmeninėms investicijoms, fondo veiklos tikslas – investuoti rėmėjų lėšas ir gautas pajamas naudoti Vilniaus universiteto veiklai gerinti.

