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Te dashur Investitore ,
Me këtë permbledhje ne duam t'ju drejtohemi ngjarjeve më të rëndësishme botërore dhe vendore nga tremujori i
tretë i vitit, për t'ju bërë një pasqyrë globale të tregut të aksioneve mbi zhvillimet aktuale, se si ato ndikuan në
ekonominë globale dhe rritjen e bizneseve që janë pjesë të portofolit tonë, si dhe ecurinë e fondeve tona dhe
krahasimin me indekset e bursës botërore.
Si më parë, qëllimi dhe përgjegjësia jonë parësore ndaj jush mbetet administrimi i suksesshëm i aseteve tuaja, në
përputhje me strategjinë e investimeve për të cilën keni rënë dakord.
Qëllimi investimit të fondit WVP Top Invest vazhdon të arrihet përmes administrimit profesional të aseteve të
Fondit, pra krijimit të një portofoli të letrave me vlerë në tregjet më të zhvilluara dhe më të rregulluara në botë,
duke investuar në kompani të mëdha – Large Cap të cilët janë udhëheqës në industritë e tyre dhe kanë një histori
në rritje të vazhdueshme të pagimit të dividendëve për investitorët.
Fondi i investimit WVP Global vazhdon të jetë i destinuar për investitorët te cilët kane kursimet e tyre ne
monedhën EURO edhe qe janë te interesuar te investojnë ne kompanitë me te suksesshme edhe ndër më
inovatore botërore që janë pjese e portofolit të fondit.
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Pas rritjes së gjatë të tregjeve të aksioneve këtë vit, shtatori ishte muaji kur
paqëndrueshmëria dhe frika e investitorëve arritën nivelin më të lartë, gjë
që çoi në uljen e indekseve botërore të aksioneve. Toni i tregut të aksioneve
ndryshoi në shtator, rreziqet që lidhen me një vonesë të mundshme në
planin e ri stimulues fiskal të Presidentit Biden, efektet e një pakete të re
rregullatore në Kinë dhe lajmet se një nga kompanitë më të mëdha të
pasurive të patundshme në Kinë, Evergrande, kanë gjasa të mos jenë në
gjendje për të shlyer borxhet e tyre, kontribuan në rënien e indekseve të
aksioneve botërore.
Një nga rëniet më të mëdha që është parë ndonjëherë në tregjet kineze,
rritja e madhe e çmimeve të energjisë dhe shenja të qarta se bankat
qendrore kanë filluar të mbyllin rubinetet e parave si dhe frika e inflacionit të
mundshëm goditi tregjet botërore në tremujorin e fundit.
Si përmbledhje, tregu i aksioneve ishte i paqëndrueshëm në tremujorin e
tretë, javët e fundit të shtatorit shërbyen si një kujtesë për investitorët se
tregjet do të përballen me një numër faktorësh makroekonomikë në
tremujorin e katërt, por bazat mbeten përgjithësisht pozitive.
Të gjitha këto ngjarje ndikuan drejtpërdrejt në çmimin e aksionit të WVP Top
Invest i cili gjatë tremujorit të tretë realizoi nje humbje të vogël prej -1.33%
dhe rritje që nga fillimi i vitit prej 20.57%
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Si tregues i suksesit të administrimit të pasurive
të investitorëve ne kemi zgjedhur te ndjekim
strategjinë e investimeve të fondit e cila është
investimi në kompani të mëdha multinacionale
dhe ekspozimi primar në tregun evropian. Si
pikë referimi për krahasimin e fitimeve të WVP
Top Invest, ne përdorim WVP Benchmark i cili
kompozohet nga një kombinim i te dy indekseve
të aksioneve botërore: 30% Dow Jones
Industrial Average - I cili është i përbërë nga 30
kompani më të mëdha Amerikane që
konsiderohen se përfaqësojnë më mirë
ekonominë amerikane dhe 70% Stoxx Europe
50 – i cili është i përbërë nga 50 kompani
evropiane që operojnë në gjithë botën por që
janë pasqyra me e mirë e ekonomisë në
Evropë.
Burimi: Eikon; WVP Fund Manаgament
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EKSPOZIMI SEKTORIAL

Pjesa më e madhe e fondit
aktualisht është e pozicionuar në
kompani në sektorët e
shëndetësisë, shërbimeve
financiare, IT dhe konsumit jociklik. Nga ana tjetër, diversifikimi
dhe ekspozimi i sektorëve të tillë si
energjia, konsumit ciklik, lëndët e
para, industria që konsiderohen
sektorë që janë ekonomikisht më
të ndjeshëm, na lejojnë të
përfitojmë nga rritja aktuale e
këtyre sektorëve – Ne periudha te
ekspansionit ekonomik
.
Burimii:: WVP Fund Management

Lëvizja e sektorëve në të cilat portofoli është ekspozuar
Për sa i përket sektorëve, energjia, financat, IT dhe sektori i shëndetësisë performuan më mirë. Nga ana tjetër,
sektorët e industrisë, materialeve, mallrave dhe shërbimeve të përgjithshme patën vështirësi, megjithëse rënia
në shtator goditi pothuajse të gjithë sektorët, vetëm energjia ishte një përjashtim, duke u rritur, pasi kufizimet e
furnizimit i çuan çmimet në nivelet më të larta.
Në Evropë, sektorët Energji (+ 7.18% TM3), Financa (+ 3.66% T3) dhe Shëndetësi (+ 0.64% T3) ishin fitues në
tremujorin e tretë të vitit 2021. Fituesit për tremujorin e tretë në Shtetet e Bashkuara janë: Financat (4.89% TM3),
Teknologjia e Informacionit (3.35% T3) dhe Shëndeti (2.50% TM3). E parë që nga fillimi i vitit (YTD) sektori i
energjisë në Shtetet e Bashkuara ka performancën më të mirë (+43.07 YTD) - kërkesa kthehet ndërsa oferta
mbetet e kufizuar, gjithashtu në Evropë që nga fillimi i vitit sektori i energjisë u shqua si fitues (+20.21 % YTD).
Sektori i shërbimeve utilitare ka performancën më të ulët si në Evropë ashtu edhe në SHBA që nga fillimi i vitit
në Evropë (-6.52% YTD) dhe SHBA (-5.47% YTD)..

Fonti:: Eikon, Refinitiv
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Ekspozimi në valutë

Strategjia e Fondit është një investim dominues i
fondeve në aksionet evropiane.
Grafiku tregon se 54.35% e aseteve të Fondit
janë të ekspozuara ndaj aksioneve në Euro,
pastaj 30.44% është ekspozim ndaj aksioneve në
dollarë dhe pjesa tjetër e aktiveve i përkasin
monedhave të tjera si Franga Zvicerane, Pounds
Britanikë e gjithë kjo me qëllim
që të
shpërndajmë parat e investitorëve dhe të
mbrohemi kundër rreziqeve të monedhës që
lindin kur investoni në instrumente financiare me
valuta të huaja.
Fonti: WVP Fund Management

Lëvizja e tregjeve valutore ndaj të cileve ekspozohet portofoli në raport
me euron
Gjatë tremujorit të tretë të vitit, shumica e monedhave të analizuara rritën vlerën e tyre kundrejt euros. Rubla
ruse (RUB) prej 2.85% dhe dollari amerikan (USD) prej 2.38% patën rritjen më të madhe kundrejt euros.
Gjithashtu, që nga fillimi i vitit, rubla ruse (RUB) dhe dollari amerikan (USD) kanë rritjen më të lartë kundrejt
euros, duke u rritur përkatësisht me 7.26% dhe 5.46%..

з
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TOP 3 Pozicionet me performancën më të mirë në
WVP Top Invest

ASML
HOLDING NV

NOVO
NORDISK

ROYAL
DUTCH
SHELL PLC

ASML është një lider në prodhimin e sistemeve të avancuara
teknologjike për industrinë e gjysmëpërçuesve, me seli në
Holandë. Kompania në të vërtetë harton, zhvillon dhe shet sisteme
dhe shërbime të cilat përdoren për zhvillimin e mikro-çipave, të cilat
janë një pjesë kryesore e një numri të madh të produkteve
elektronike, të komunikimit dhe teknologjisë së informacionit.
Produktet ASML përdoren nga të gjithë prodhuesit kryesorë të
gjysmëpërçuesve, përfshirë Intel, Samsung dhe TSMC. Për
gjashtë muajt e parë të vitit që përfundoi më 4 korrik 2021, të
ardhurat totale të ASML Holding NV u rritën me 45% në krahasim
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar në 8.38 miliardë euro. Të
ardhurat neto u rritën me 96% në 2.47 miliardë euro në krahasim
me vitin e kaluar. Fitimet bazë për aksion, dmth EPS u rritën nga
3.02 Euro në 5.98 Euro.

Novo Nordisk është një kompani e kujdesit shëndetësor e
angazhuar në kërkimin, zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e
produkteve farmaceutike në të gjithë botën. Me pothuajse 50% të
tregut në tregun global të insulinës, Novo Nordisk A / S është
furnizuesi kryesor i produkteve të trajtimit të diabetit me seli në
Danimarkë. Kompania prodhon dhe shet lloje të ndryshme të
insulinave moderne, trajtime me injeksion për diabetin dhe agjentë
oralë antidiabetikë. Sipas rezultateve të fundit të publikuara nga
gjysma e parë e 2021, për gjashtë muajt e parë deri më 30 qershor
2021, të ardhurat nga Novo Nordisk u rritën me 5% në 66.85B DKR.
Të ardhurat neto u rritën me 10% në 24.75B DKR. Të ardhurat
pasqyrojnë një rritje prej 5% në segmentin e diabetit dhe obezitetit,
në segment biofarmaceutik një rritje më pak se 1%, në rajonin
EMEA një rritje prej 7%, në rajonin e Kinës një rritje prej 10%, rajoni
i pjesës tjetër të botës një rritje prej 6%. Novo Nordisk për vitin 2021
pret rritje të të ardhurave neto prej 6-10%, ndërsa për fitimin
operativ pret rritje prej 5-9%.

Royal Dutch Shell është një kompani holandeze e naftës dhe gazit
e themeluar në vitin 1907. Është një nga kompanitë kryesore në
industri, ose të ashtuquajturat "supermajors", dhe ka operacione në
mbi 70 vende.
Shell është aktive në çdo segment të industrisë së naftës dhe gazit,
përfshirë eksplorimin dhe prodhimin, rafinimin, transportin,
shpërndarjen dhe marketingun, petrokimikatet, prodhimin e
energjisë elektrike dhe tregtinë. Karburantet e tij me cilësi të lartë
Shell V-Power dhe Shell Super 95 janë të njohura. Kompania
gjithashtu punon me energji të rinovueshme, të tilla si
biokarburantet, era dhe hidrogjeni.
Sipas rezultateve të fundit të publikuara nga gjysma e parë e 2021
deri më 30 qershor 2021, të ardhurat e Royal Dutch Shell Plc u
rritën me 26% në 116.18 miliardë dollarë. Të ardhurat neto janë
9.09 miliardë dollarë krahasuar me një humbje prej 18.16 miliardë
dollarë për të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
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Rritja e volatiltetit, në tregjet botërore dhe frika nga rritja e normave të
interesit, së bashku me normat e larta të inflacionit, kanë detyruar të tre
indekset kryesore të Amerikës të kenë performancë më të ulët për muajin
(shtator) dhe tremujorin. S&P 500 u rrit me 4.8% në shtator, Mesatarja
Industriale Dow Jones u rrit me 4.3% nga muaji në muaj, ndërsa Nasdaq
hyri në 5.3%. Për më tepër, S&P 500 arriti të marrë një pozicion të vogël
prej 0.2% për tremujorin, ndërsa Dow Jones Nasdaq dhe Nasdaq,
përfunduan kuartetin në territor negativ.
Në Shtetet e Bashkuara, Banka Federale e Rezervave (FED) njoftoi se së
shpejti (ndoshta në Nëntor) do të fillojë të ngadalësojë ritmin e blerjeve të
aseteve dhe blerjet do të përfundojnë në mes të vitit të ardhshëm. FED
gjithashtu ka publikuar parashikimet e saj të normës së interesit për vitet
e ardhshme, duke pritur që normat e interesit në SHBA të rriten në 1.75%
deri në fund të vitit 2024. FED parashikon që inflacioni të arrijë 4.2% këtë
vit, mbi vlerësimin e mëparshëm prej 3.4%.
Të gjitha këto ndodhi janë reflektuar edhe në vlerën e kuotave të fondit
WVP Global, i cili arriti një performancë në tremujorin e vitit 2021 nga
-1.02% kurse nga themelimi (11.01.2021) arriti performancën
prje14.62%.
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Ekspozimi sektorial

Pjesa më e madhe e fondit aktualisht
është e pozicionuar në kompani te
cilat janë pjesë e sektorëve të
teknologjisë, konsumit të përditshëm
dhe shërbimeve financiare. Por
gjithashtu diversifikimi dhe ekspozimi
në sektorët si sektori i shëndetësisë,
të telekomunikacionit edhe te
energjisë, të cilat janë sektore
të ndjeshëm ekonomikisht, na lejojnë
neve te ulim rrezikun e portofolit tonë
duke e shperndarë investimin në
sektorë shume të rëndësishëm te
ekonomisë botërore.
Burimii:: WVP Fund Management

Ekspozimi në valutë
Nga grafiku mund të vërejmë se 42.98 % te aseteve të
Fondit janë te investuara ne monedhën euro, pastaj
40.97 % është e ekspozuar ne aksione te cilat
tregtohet ne monedhën Dollar ( USD ) dhe pjesa tjetër
e fondeve që u përkasin monedhave të tjera të tilla si
franga zvicerane dhe pound britanik që kanë për
qëllim shpërndarjen e parave të investitorëve dhe
mbrojtjen nga rreziqet e monedhës që paraqiten kur
investohet në instrumente financiarë në valuta të
huaja.
Burimi: WVP Fund Management
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NOVO
NORDISK

Facebook

ING GROEP
NV

Novo Nordisk është një kompani e kujdesit shëndetësor e angazhuar
në kërkimin, zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e produkteve
farmaceutike në të gjithë botën. Me pothuajse 50% të tregut në tregun
global të insulinës, Novo Nordisk A / S është furnizuesi kryesor i
produkteve të trajtimit të diabetit me seli në Danimarkë. Kompania
prodhon dhe shet lloje të ndryshme të insulinave moderne, trajtime me
injeksion për diabetin dhe agjentë oralë antidiabetikë. Sipas
rezultateve të fundit të publikuara nga gjysma e parë e 2021, për
gjashtë muajt e parë deri më 30 qershor 2021, të ardhurat nga Novo
Nordisk u rritën me 5% në 66.85B DKR. Të ardhurat neto u rritën me
10% në 24.75B DKR. Të ardhurat pasqyrojnë një rritje prej 5% në
segmentin e diabetit dhe obezitetit, në segment biofarmaceutik një
rritje më pak se 1%, në rajonin EMEA një rritje prej 7%, në rajonin e
Kinës një rritje prej 10%, rajoni i pjesës tjetër të botës një rritje prej 6%.
Novo Nordisk për vitin 2021 pret rritje të të ardhurave neto prej 6-10%,
ndërsa për fitimin operativ pret rritje prej 5-9%.

Facebook është rrjeti më i madh social në botë. Pothuajse një në
dy persona në botë me qasje në internet ka një profil në platformën
që Mark Zuckerberg themeloi në 2004. Facebook gjithashtu
zotëron Instagram, Messenger dhe WhatsApp, si dhe platformën e
realitetit virtual Oculus. 90% e të ardhurave totale të kompanisë
gjenerohen përmes reklamave, nga të cilat 50% vijnë nga Shtetet
e Bashkuara dhe Kanada. Fitimet e Facebook në tremujorin e parë
të vitit 2021 prej 3.30 USD për aksion tejkaluan pritjet e analistëve.
Facebook në tremujorin e parë të vitit 2021 gjeneroi të ardhura
totale prej 26,17 miliardë dollarësh, që është 47.6% më shumë se
e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Fitimi operativ i Facebook arriti në
11.38 miliardë dollarë amerikanë, një rritje prej 93.1% krahasuar
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Marzhi operativ për
tremujorin e parë është 43.5% krahasuar me 33.2% në tremujorin
e parë të vitit 2020

ING Groep është një kompani me bazë në Amsterdam që u ofron
klientëve të saj një gamë të gjerë shërbimesh bankare, menaxhimi
investimesh dhe sigurimesh. Sipas rezultateve të fundit të publikuara
nga gjysma e parë e 2021 deri më 30 qershor, të ardhurat e ING
Groep NV u ulën me 11% në 10.72 miliardë euro. Ndërsa të ardhurat
neto u rritën nga 969 milionë euro në 2.46 miliardë euro.
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Composite Leading Indicator

Fonti: data.oecd.org

Fonti: data.oecd.org

Banka Federale e Rezervave (FED) në SHBA tha në shtator se programi i zgjerimit financiar (Quantitative
easing) do të shpallet në një takim në Nëntor dhe do të përfundojë deri në mesin e vitit 2022. Ndërkohë,
parashikimet e rritjes së normës bazë të interesit tani tregojnë një afat kohorë më të shpejtë të rritjes së normës
sesa në qershor. Zyrtarët e FED u ndanë 9-9 në rritjen e normës në vitin 2022.
Ndryshimi vjen në kontekstin e rritjes së rishikuar të PBB -së reale - deri në 5.9% për 2021 nga rritja e vlerësuar
më parë në 7% në takimin e fundit. FED parashikon që inflacioni të arrijë 4.2% këtë vit, pak më i lartë se
parashikimi i mëparshëm prej 3.4%. FED rrit parashikimet e PBB -së për 2022 dhe 2023 në 3.8% dhe 2.5%
respektivisht.
Sipas të dhënave nga Byroja Amerikane e Statistikave, produkti i brendshëm bruto i Shteteve të Bashkuara
(PBB) u rrit me 6.5% në tremujorin e vitit 2021 por nën pritëshmëritë e 8.4%. Indeksi i çmimeve të konsumatorit
të muajit gusht është rritur me 5.3% nga gushti i vitit të kaluar dhe 0.3% nga muaji në muaj. Ekonomistët e
anketuar prisnin një rritje vjetore të inflacionit prej 5.4%
Tremujori filloi me fitime në mes të një sezoni pozitiv të të ardhurave tremujore dhe një rimëkëmbje të
vazhdueshme ekonomike nga pandemia. Varianti Delta i Covid-19 vazhdoi të përhapej, por shume vende të
mëdha të eurozonës tani kanë vaksinuar më shumë se 75% të popullsisë.
Në tremujorin e dytë të vitit 2021, PBB -ja reale në Eurozonë u rrit me 2.0% dhe me 1.9% në BE, krahasuar me
tremujorin e mëparshëm.
Inflacioni vjetor në zonën e euros u vlerësua në 3.4% në shtator, krahasuar me 3.0% në gusht dhe 2.2% në
korrik. Banka Qendrore Evropiane tha se do të tolerojë çdo tejkalim të moderuar dhe kalimtar të objektivit të
inflacionit prej 2.0%. BQE pret që inflacioni të rritet në 1.9% në 2021, i nxitur nga faktorë rritës të përkohshëm,
para se të kthehet në 1.5% dhe 1.4% në 2022 dhe 2023, respektivisht.
Në raportin e fundit “Raporti i ekonomisë botërore” të FMN-së nga Tetori 2021, parashikohet që ekonomia
globale të rritet me 5.9% në 2021 dhe 4.9% në 2022, 0.1% më pak për vitin 2021 sa që ishte në parashikimin
e muajit Korrik. Në Raportin e Bankës Botërore nga Qershori 2021 mbi ekonominë globale, ekonomia globale
parashikohet të rritet në 5.6% në 2021 dhe në 4.3 % në 2022.
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I n f l ac i o n i
Fokusi i tregjeve të kapitalit këtë vit është frika nga rritja e
inflacionit. Rimëkëmbja globale e kërkesës ka rezultuar
në rritje të çmimeve për metalet, ushqimin dhe
karburantin. Çmimet më të larta të naftës në shtatë vitet e
fundit dhe rritja tronditëse e çmimeve evropiane të gazit
kanë thelluar frikën për një përsëritje të viteve 1970.
Në takimin e tij të Shtatorit, Komiteti Federal i Tregut të
Hapur i Shteteve të Bashkuara ngriti mundësinë që
inflacioni të rritet mjaftueshëm për të detyruar bankën
qendrore të rrisë normat e interesit shumë më shpejt nga
sa shumica kishin shpresuar.
Presidenti i FED - Jerome Powell pohoi se shumica e presionit u bazua në problemet e zinxhirit të transportit dhe
mangësi të ofertës me kërkesën që erdhën si pasojë nga pandemia. Ekonomistët në përgjithësi besojnë se këta
faktorë janë kalues dhe pritet të zhduken plotësisht, pasi ekonomitë do të normalizohen plotësisht, tregjet do të
kthehen në fuqi të plotë dhe problemet me ofertën dhe kërkesën do të zgjidhen.

Inflacioni ne sektorë te ndryshëm
Sa shpesh sektorë të ndryshëm arrijnë mbrojtje kundër inflacionit që mund të zbusë ndikimin e rritjes së çmimeve?
Historikisht, sektori i energjisë, i cili përfshin kompanitë e naftës dhe gazit, është një prej tyre. Të ardhurat e
kompanive energjetike janë të lidhura natyrshëm me çmimet e energjisë, një përbërës kryesor i indekseve të
inflacionit. Kështu, sipas përkufizimit, ato në përgjithësi performojnë mirë në periudhat e rritjes së inflacionit.
Sektori i materialeve gjithashtu mund të ndihmojë në zbutjen e ndikimit të inflacionit në rritje. Sektori i materialeve
përfshin kompani të angazhuara në zbulimin, zhvillimin dhe përpunimin e lëndëve të para, të cilat përdoren në një
gamë të gjerë sektorësh dhe industri.
Në një studim të publikuar nga Vanguard Inc gjatë tre dekadave të fundit, lëndët e para (metalet) kanë pasur
statistikisht një beta pozitive të rëndësishme dhe kryesisht të qëndrueshme me inflacionin. Në dekadën e fundit, beta
midis inflacionit dhe lëndët e para (metalet) ka ndryshuar midis 7 dhe 9. Kjo sugjeron që një rritje prej 1% e inflacionit
të papritur do të bënte që lëndët e para (metalet) të rriteshin nga 7% në 9%.
Rendimenti real mujor 10 sektorët më të mirë në kushtet e inflacionit të lartë, 1947 deri në 2021

Burimi: FRED, Kenneth R. French Data Library, FactorResearch
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REKOMANDIME PER
INVESTITORET
Në tremujorin e fundit të vitit, shqetësimet për
stagflacionin dhe hiperinflacionin do të dominojnë
agjendën. Investitorët do të duan të dinë se çfarë hapash
mund të ndërmarrin qeveritë dhe bankat qendrore për të
frenuar presionet e çmimeve duke ruajtur rritjen e
ekonomive të tyre. A do të shkurtojë FED QE më shpejt
për të shmangur inflacionin e tepërt?
Banka Federale e Rezervave (FED) e SHBA tha se ka të
ngjarë të fillojë zvogëlimin e zgjerimit financiar
(Quantitative easing – QE ) në tremujorin e katërt, por
tregjet ende nuk e dinë saktësisht kur ose me çfarë ritmi
do të bien. Nëse FED fillon të ulë QE më herët se sa
pritej, kjo mund të shkaktojë paqëndrueshmëri të
mëtejshme.
Tre muajt e ardhshëm do të sjellin një përgjigje të
rëndësishme për disa të panjohura, përfshirë politikën e
ardhshme të Bankës Federale të Rezervave, taksat,
pandeminë dhe inflacionin.
Sidoqoftë, përkundër faktorëve të shumtë që mund të
shkaktojnë paqëndrueshmëri, përmirësimi i trajektores
ekonomike ofron mundësi për investitorët selektivë dhe
këmbëngulës.

Ne i kuptojmë rreziqet me të cilat përballen tregjet e kapitalit dhe ekonomitë dhe jemi të përkushtuar t'ju ndihmojnë
të menaxhoni në mënyrë efektive asetet tuaja në këtë mjedis ende sfidues. Investimi i suksesshëm është një
maratonë, jo një sprint, dhe madje edhe periudhat e përkohshme të paqëndrueshmërisë, siç kemi përjetuar gjatë
fillimit të pandemisë, nuk do të ndryshojnë qasjen e larmishme për të përmbushur qëllimet tuaja afatgjata të
investimit. Prandaj, është thelbësore të qëndroni të investuar, të jeni të durueshëm dhe t'i përmbaheni planit.

Si më parë, ne rekomandojmë që investitorët të vazhdojnë t'i përmbahen qëllimeve të tyre financiare të përcaktuara
pa u përpjekur të kapin çmimin më të ulët ose më të lartë. Ne besojmë se në planin afatgjatë kjo strategji është
shumë më e justifikuar sesa strategjia e "ndjekjes së fitimeve afatshkurtra" përmes blerjes dhe shitjes së
transaksioneve. Jini të sigurt se i gjithë ekipi ynë do të mbetet i përkushtuar për të vazhduar të lëvizë së bashku me
sukses përmes këtij mjedisi sfidues të tregut.
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