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Valdymo	įmonė

Įkurta 2018 metais, keturių lygiaverčių partnerių.

Fokusuojasi į aktyviai valdomus unikalius fondus.

Valdo informuotiesiems investuotojams skirtus fondus.

Prižiūrima Lietuvos banko.

Yra nepriklausoma, iš partnerių nuosavo kapitalo įkurta
ir finansuojama valdymo įmonė.



Žmonės

Daugiau nei 20 metų darbo ir vadovavimo patirties bankininkystės ir

finansų srityje. Dalyvavo kuriant LR VVP antrinę rinką. Ilgą laiką dirbo

Iždo valdymo srityje. 2005 skūrė ir iki 2019 vadovavo Privačios

bankininkystės padaliniui. Puikiai išmano verslo plėtros, komandos

organizavimo ir valdymo, įmonių finansų analizės, turto ir gerovės

valdymo, investicijų strateginės ir taktinės alokacijos principus.

Generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas

Igorius Pancerevas

Penki metai patirties privačios bankininkystės turto ir gerovės
valdyme. Virš 10 metų patirties investavime. Prekyba
paprastais ir sudėtingais finansiniais produktais. Privačių
skolos VP emisijų organizavimas. Makroekonominė ir elgsenos
rinkų analizė. Finansų teisė.

Fondų valdytojas ir valdybos narys

Tautvydas Marčiulaitis

Turi sukaupęs ilgametę patirtį investavimo ir finansinio

tarpininkavimo srityse. Vienas pirmųjų finansų maklerių

Lietuvoje ir vienos pirmųjų finansų maklerio įmonių Alterna

Invest steigėjas ir direktorius.

Valdybos narys

Dr. Petras Šlekys

Įmonės Fintopa vadovas. Virš 20 metų patirties bankininkystės
srityje. Apie 15 metų patirties privačioje bankininkystėje.
Investicijų analizė, atrinkimas ir priežiūra. Įmonių finansų
analizė. Taktinė ir strateginė alokacija. Finansinės konsultacijos
ypatingai didelį turtą valdantiems asmenims (HNWI) .

Partneris

Tomas Padroštis

Redgate Capital atstovas Lietuvoje. Virš 20 metų patirties
bankininkystėje. Apie 15 metų vadovavimo patirties
korporatyvinės bankininkystės srityje. Įmonių finansų analizė ir
vertinimas. Įmonių kreditavimo, privačios skolos ir skolos
sekiuritizacijos procesai. Kapitalo pritraukimas.

Partneris

Dinas Petrikas



Pasaulinės	rinkos:	ciklai

v Finansų rinkos yra cikliškos. Šie ciklai priklauso

nuo makroekonominių, geopolitinių, ir ypač

monetarinių veiksnių.

v Nepaisant ciklų, akcijos ilguoju laikotarpiu turi

tendenciją augti dėl pamatinių kapitalizmo

savybių: didėjantis pinigų kiekis lemia viso turto,

įskaitant akcijas, brangimą.

v Nuo 2009 metų pradėta vykdyti agresyvi

ekspansinė monetarinė politika. Jos dėka į finansų

rinkas pateko daug naujų pigių pinigų.

v Ši aplinka nėra įprasta istoriškai. Panašus periodas

paskutinį kartą stebėtas tarp Pasaulinių karų.

Tačiau po jo sekė daugiau nei 3 dešimtmečiai

griežtos monetarinės politikos.

v Įvertinus augančią infliaciją bei per pastarąjį

dešimtmetį sukurtų naujų pinigų kiekį, dabar realu

tikėtis ilgalaikiųmonetarinės politikos pokyčių.

Rinkų	ciklai	ilguoju	laikotarpiu

Šaltinis: St. Louis FED
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Monetarinė aplinka pradeda keistis. Auganti infliacija skatina centrinius

bankus mažinti pinigų pasiūlą bei didinti palūkanų normas – vien per 2022

metus FED planuoja bent 6 palūkanų normų kėlimus. Kitais metais

palūkanas didinti tikėtina pradės ir Europos Centrinis Bankas. Šie pokyčiai

keis aplinką ir finansų rinkose.

Besikeičianti	aplinka

Monetarinė paradigma
pasikeitė iš esmės. Dėl to
pasikeitė ir rinkos sąlygos.



Aktyvus	investicijų	valdymas

v Per pastaruosius dešimt metų investavimo

pasaulyje priimta nauja aksioma: visais atvejais

investuotojams geriausi pasyviai valdomi indeksus

sekantys fondai.

v Tai buvo tiesa pastarąjį dešimtmetį: pigių pinigų

bei mažo kintamumo (angl. volatility) aplinkoje.

v Tačiau aktyviai valdomi fondai besikeičiančioje

makroekonominėje aplinkoje, kurioje galime tikėtis

aukštesnio kintamumo, investuotojams gali

pasiūlyti geresnį rizikos ir grąžos profilį.

v Remianti istorija, vienareikšmiškai teigti, jog

pasyvūs fondai visuomet geresni negalima. Tarp

pasyvių ir aktyvių fondų grąžos stebime

cikliškumą, kuris priklauso nuo makroekonominių

bei monetarinių aplinkybių, taip pat rinkos sąlygų.

v Pasyvaus investavimo ciklas eina į pabaigą.

Pasyvus	ar	aktyvus	investavimas	?

Šaltinis Hartford Funds,, St. Louis FED
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Ilgalaikis	cikliškumas

Daugiau	grąžos	uždirbo	aktyvūs	valdytojai

Daugiau	grąžos	uždirbo	pasyvūs	valdytojai

Per pastarąjį dešimtmetį
pasyviems fondams padėjo
monetarinė politika



Equity and Options Trading Fund

Fondas investuos į akcijas, akcijų fondus bei su jais susijusias

išvestines finansines priemones. Šios išvestinės priemonės –

pasirinkimo sandoriai – leis fondui sutarti dėl akcijų bei

fondų pirkimo žemesne, nei rinkos kaina, už tai gaunant

premiją. Taip pat parduoti turimas pozicijas už pasirinktą

kainą, už tai taip pat gaunant premijas. Šie susitarimai galios

kelis mėnesius, tad fondas rinkose prekiaus aktyviai.

Fondo	strategija

v Nepaisant rinkos sąlygų, fondas nuolat generuoja

pajamas iš gaunamų premijų.

v Uždirbama grąža net tais periodais, kai akcijų rinkos

neauga ar neturi aiškios tendencijos (krypties).

v Kainų kritimo atveju, nuostolius sušvelnina nuolat

gaunamos premijos.

v Fondas anti-cikliškas: pasirinkimo sandorių premijos

(tad ir fondo pajamos) auga aktyvų kainoms krentat.

v Pamatine rizika išlieka akcijų rizika – išvestinės

priemonės naudojamos tik sandoriams įgyvendinti.

Pagrindiniai	fondo	privalumai

15-20% siekiama metinė
grąža investuotojui.

Diversifikuoto akcijų fondo
pamatinė rizika.

Mažesni vertės svyravimai
dėl nuolat generuojamų
pajamų.



Išvestinių	finansinių	priemonių	nauda

Rinkos	krenta Kainos	nesikeičia Rinkos	auga

Mažiau	nei	vidutiniškai Gaunamos	premijos	padengia	
didžiąją	dalį	kritimo.

Fondo	grąža	lenkia	rinkos	grąžą	
dėl	nuolat	gaunamų	pajamų	iš	

parduodamų	išvestinių	
priemonių.

Fondo	grąža	lenkia	rinkos	
grąžą.

Vidutiniškai
Fondo	grąža	gali	būti	neigiama,	
gali	būti	teigiama,	bet	didesnė	

nei	rinkos

Fondo	generuojama	grąža	yra	
artima	rinkos	grąžai.

Daugiau	nei	vidutiniškai
Fondo	grąža	neigiama,	tačiau	

mažiau,	nei	rinkos. Fondo	grąža	atsilieka	nuo	
rinkos	grąžos.

Fondas vykdys nuolatinę
aktyvią prekybą rinkose,
atsižvelgiant į realią situaciją.

Išvestinės finansinės priemonės
leidžia generuoti grąža
įvairiomis rinkos sąlygomis.

Krentant kainoms, išvestinių
finansinių priemonių premijos,
tad ir fondo pajamos, auga.

Strategija paremta statistinėmis
rinkos savybėmis, todėl nėra
reikalinga nuspėti rinkų kryptį.

Investuojama į didelę apyvartą
turinčias finansines priemones,
taip užtikrinant likvidumą.

Fondo pamatinė rizika artima
įprasto plačiai diversifikuoto
akcijų fondo rizikai.



Sandorio	pavyzdys	(I)

v Fondas nusprendžia įsigyti 100 SPY (didžiausias

pasaulyje S&P 500 indeksą sekantis ETF) vienetų,

naudojant pasirinkimo sandorius.

v SPY rinkos kaina 446 USD.

v Sudaromas sandoris, kuris fondui suteikia prievolę

įsigyti SPY po 440 USD, jei kaina šį lygį pasieks per

ateinančias 59 dienas.

v Už sandorį fondas gauna 1 300 USD (2.95% alokuotam

kapitalui) premiją.

v SPY vidutiniškai per metus sugeneruoja 10.49% grąžos,

tad per 59 dienas indekso vidutinė grąža siekia 1.63%.

v SPY pirkimą už rinkos kainą atlikęs investuotojas

vidutiniškai gautų 1.63%, o fondas 2.95% grąžos iš

premijos per tą patį laikotarpį.

Kaip	veikia	prekyba	?
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Grąžos profilio skirtumai perkant SPY	tiesiogiai ir
naudojant išvestines finansines priemones

Fondo	grąža Grąža	perkant	SPY	rinkos	kaina

Rinkos	kaina

-4.48%	SPY	
kainos	pokytis

SPY	pokytis -10% -5% 0% 5% 10%

Sandorio grąža -5.82% -0.75% 2.95% 2.95% 2.95%
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Grąžos profilio skirtumai tiesiog laikant SPY	ir
naudojant išvestines finansines priemones

Fondo	grąža Grąža	laikant	SPY

Sandorio	pavyzdys	(II)

v Fondas turi 100 SPY (didžiausias pasaulyje S&P 500

indeksą sekantis ETF) vienetų.

v SPY rinkos kaina 438 USD.

v Sudaromas sandoris, kuris fondui suteikia prievolę

parduoti SPY po 445 USD, jei kaina šį lygį pasieks per

ateinančias 56 dienas.

v Už sandorį fondas gauna 990 USD (2.26% alokuotam

kapitalui) premiją.

v SPY vidutiniškai per metus sugeneruoja 10.49% grąžos,

tad per 56 dienas indekso vidutinė grąža siekia 1.54%.

v SPY tiesiog sąskaitoje laikydamas investuotojas

vidutiniškai gautų 1.54%, o fondas 2.26% grąžos iš

premijos plius 1.54% iš SPY kainos augimo per tą patį

laikotarpį.

Kaip	veikia	prekyba	?

Rinkos	kaina

+3.86%	SPY	
kainos	pokytis

SPY	pokytis -10% -5% 0% 5% 10%

Sandorio grąža -7.74% -2.74% 2.26% 3.86% 3.86%



Fondo pavadinimas Equity and Options Trading Fund

Investavimo objektai Nuosavybės vertybiniai popieriai ir su jais susijusios išvestinės finansinės priemonės

Tikslinė metinė grąža investuotojams 15-20% per metus (po susijusių mokesčių)

Platinimo mokestis
Iki 200 000 eurų - 1% nuo pirkimo sumos
Nuo 200 000 eurų iki 300 000 eurų - 0.5% nuo pirkimo sumos
300 000 eurų ir daugiau - netaikomas 

Valdymo mokestis 1.5% per metus

Išpirkimo mokestis Priklauso nuo investuotos sumos (iki 1%)

Sėkmės mokestis 25% virš 10% vieneto vertės augimo per metus

High-Water Mark Fondo vieneto vertė, nuo kurios paskutinį kartą nuskaitytas sėkmės mokestis

Pagrindinė strategija Aktyvi prekyba nuosavybės vertybiniais popieriais ir su jais susijusiomis išvestinėmis 
vertybinėmis priemonėmis

Minimali investavimo suma 125 000 eurų (šimtas dvidešimt penki tūkstančiai eurų)

Reikalavimai investuotojui Į Fondą investuoti gali tik profesionalaus arba informuotojo statusą turintys investuotojai

Investicinius sprendimus priims Fondo valdytojas ir investicinis komitetas, kurį sudarys valdymo įmonės darbuotojai

Depozitoriumas AB SEB bankas

Auditorius BDO auditas ir apskaita

Pagrindinė	informacija investuotojui



Šis prezentacija (toliau – Prezentacija) parengta informacijos, turimos šios Prezentacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas

nereikalauja kitaip, Prezentacijoje pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes Prezentacijos paskelbimo dieną.

Equity and Options Trading Fund (toliau – Fondas) yra atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, investuojantis į investicines

priemones, kurios detaliau apibrėžtos Fondo prospekte ir Fondo taisyklėse.

Ši Prezentacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti Fondo investicinius vienetus. Priimdami sprendimą sudaryti Fondo investicinių

vienetų pirkimo-pardavimo sutartis ir įsigyti atitinkamo Fondo investicinius vienetus investuotojai privalo vadovautis savo žiniomis, gautomis įvertinus Fondo

ateities perspektyvas, Fondo prospekto, Fondo taisyklių sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, visus su investicijomis į Fondą susijusius privalumus bei rizikas.

Prezentacijos turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į Fondą

susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Šioje Prezentacijoje yra teiginių būsimuoju laiku, kurie grindžiami Fondo valdymo įmonės nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių

tendencijų, galimai įtakosiančių Fondo veiklą. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus Fondo veiklos rezultatus, investicijų

strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti

informacija, turima šios Prezentacijos paskelbimo dieną. Fondo valdymo įmonė įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra

reikalaujama pagal įstatymus.

Fondo investicinius vienetus numatoma siūlyti viešai tik Lietuvos Respublikoje. Fondo investiciniai vienetai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomi ar

parduodami ir ši Prezentacija ar kita medžiaga, įskaitant visą reklaminęmedžiagą, susijusią su Fondo investiciniais vienetais, negali būti platinama ar skelbiama

jokioje kitoje šalyje ar jurisdikcijoje, išskyrus, kiek tai leidžia tos šalies ar jurisdikcijos įstatymai.

Atskleidimas


