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Svarbiausi įvykiai





Rekordiniai Kalėdinio laikotarpio pardavimai akcijų rinkas nuteikė
optimistiškai
D. Trumpui paskelbta apkalta, tačiau tikimybė dėl nušalinimo minimali
Svaras silpnėjo dėl atsinaujinusios „kietojo“ „Brexit“ tikimybės
Europa dvejoja, ar saugu į savo rinkas įsileisti Kinijos „Huawei“

JAV
JAV prezidentas D. Trumpas tapo trečiuoju šalies
istorijoje prezidentu, kuriam buvo įvykdyta
apkalta ir pirmuoju per paskutinius 150 m., kuris
po apkaltos kandidatuos sekančiuose prezidento
rinkimuose. Sausį JAV Senatas nagrinės D. Trumpo
bylą bei spręs, ar jis turėtų būti nušalinamas nuo
pareigų. Tačiau toks scenarijus yra mažai tikėtinas,
turint omenyje, jog Senate dominuoja respublikonų
partija, vieningai palaikanti prezidentą. D. Trumpas
į visą šią situaciją reaguoja agresyviai puldamas
demokratų partiją bei viešai skelbdamas, jog
apkalta tėra prieš jį nukreipta konspiracija bei
„demokratų partijos savižudybė“, kuri tik padės
jam būti perrinktam 2020 m. prezidento
rinkimuose.
Mėnesio viduryje pasirodžius geresniems nei
tikėtasi JAV ekonomikos rodikliams, dolerio vertė
euro atžvilgiu stiprėjo, siekdama 1.108 ribą. Tačiau
paskutinį metų penktadienį ECB paskelbė apie euro
zonos ekonomikos stabilizavimosi ženklus bei
nedidelį infliacijos augimą, kas lėmė euro
stiprėjimą, o EUR/USD valiutų pora buvo
prekiaujama netoli 1.12 ribos. Sekančiais metais
dauguma analitikų prognozuoja dolerio vertės
silpnėjimą euro atžvilgiu iki 1.14 - 1.16 ribos.

Panašu, kad prezidentui paskelbta apkalta akcijų
rinkose nesukėlė didelio nerimo, atvirkščiai, jos vėl
siekė naujas aukštumas. Per paskutines dvi
savaites „S&P 500“ indekso reikšmė pakilo 1.8%,
o nuo metų pradžios indeksas paaugo apie 30%.
Rinkų augimą sąlygojo stiprūs Kalėdinio sezono
pardavimų
rezultatai,
kurie
yra
ženklas
investuotojams, jog JAV vartojimo rinkoje
silpnėjimo ženklų dar tikrai nematyti. Stipriau
brango didžiausios elektroninės komercijos įmonės
„Amazon“ akcijos. Paskelbus apie rekordinius
kalėdinės savaitės pardavimus, akcijų kaina paaugo
apie 5%.
Viena didžiausių JAV techninės įrangos gamintojų
„Intel“ už 2 mlrd. JAV dolerių nusipirko Izraelio
startuolį „Habana Labs“, vystantį dirbtinio

intelekto technologijas. „Intel“ prognozuoja, kad
dirbtinio intelekto rinka sparčiai plėsis ir iki 2024
m. bus verta 25 mlrd. JAV dolerių, o šiais metais
įmonės pajamos iš dirbtinio intelekto technologijų
sieks 3,5 mlrd. JAV dolerių – 20% daugiau negu per
praėjusius metus. Per paskutines dvi savaites
įmonės akcijų kaina paaugo 4,12%.
Siuntų pristatymo įmonės „Fedex“ akcijų kaina
smarkiai nukrito, po to kai antrąjį ketvirtį iš eilės

buvo sumažinta įmonės metinė pelno prognozė.
Prastus finansinius rezultatus sąlygojo silpna
tarptautinė
paklausa
bei
nutrauktas
bendradarbiavimas su „Amazon“, kuriančia
nuosavą siuntų pristatymo paslaugą. „Fedex“
akcijų kaina nuo metų pradžios nukrito apie 6.5%.
Tuo tarpu pagrindinės įmonės konkurentės „UPS“
akcijų kaina nuo metų pradžios pakilo apie 20%.

„ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF” – biržoje
prekiaujamas fondas, atkartojantis pagrindinį
JAV akcijų indeksą „S&P 500“

EUROPA
Euro zonos gamybos užsakymų rodiklis nukrito
iki 45.9 lapkričio mėnesį, nuo 46.9 spalį, stipriai
prasilenkdamas su analitikų prognozėmis bei
signalizuodamas, jog sektorius krenta gilyn į
traukimosi zoną (žemiau 50 punktų ribos).
Tikėtina, kad prasti rodikliai gali būti įtakoti
protestų Prancūzijoje, kurie paveikė ir kaimynines
euro zonos ekonomikas. Prognozuojama, kad
besibaigiant protestams, pirmajame 2020-ųjų
ketvirtyje, gamybos sektorius turėtų pradėti rodyti
pirmuosius atsigavimo ženklus.
Po Didžiosios Britanijos parlamento rinkimų
sustiprėjęs svaras grįžo iki buvusio lygio,
atsinaujinus baimei dėl galimo išstojimo iš ES be
susitarimo. EUR/GBP valiutų pora paskutines dvi
savaites laikėsi virš 0,85 ribos. Šalyje vyraujant
nerimui, jog bus sudėtinga pasiekti susitarimą dėl
prekybinių sąlygų iki pereinamojo laikotarpio
pabaigos, B. Johnsonas įspėjo, darysiantis viską,
kad išstojimo terminas daugiau nebūtų pratęstas.
Jeigu Didžioji Britanija ES paliktų be susitarimo,
įsigaliotų
pasaulio
prekybos
organizacijos
taisyklės, pagal kurias atsirastų nauji tarifai
importui bei eksportui.

Kalėdinės savaitės pakilimas akcijų rinkose lėmė
„STOXX 600“ indekso augimą 0.5%, o nuo metų
pradžios indekso reikšmė augo apie 24% - tai yra
sparčiausias indekso metinis augimas nuo 2009 m.
Italijos bankas „Intensa SanPaolo“ sutiko parduoti
savo mokėjimo sistemų padalinį Italijos mokėjimų
agentūrai „Nexi“ už 1 mlrd. eurų. Tikimasi, jog šis
sandoris
padės
spartinti
mokėjimų
skaitmenizacijos procesą šalyje. „Nexi“ akcijų kaina
po sandorio paskelbimo pakilo apie 13%.
Verslo sandorių naujienose, tarptautinė įmonė
„Fiat Chrysler“ ir Prancūzijos „PSA PeugeotCitroen“ paskelbė apie susijungimą, po kurio

bendra įmonė bus ketvirta pagal dydį automobilių
gamintoja pasaulyje.
Susijungimas leis „PSA
Peugeot-Citroen“ išsiplėsti į JAV rinką, tuo tarpu
„Fiat Chrysler“ tikisi išvystyti automobilių taršos
mažinimo technologiją. Skaičiuojama, jog po
susijungimo bendros įmonės rinkos vertė bus apie
47 mlrd. JAV dolerių. Abiejų įmonių akcijų kaina po
sandorio paskelbimo iškilo praktiškai nepakitusi.

„ISHARES STOXX EUROPE 600” – biržoje
prekiaujamas fondas, atkartojantis pagrindinį
Europos akcijų indeksą „STOXX 600“

KINIJA
Kinijos ekonomika į 2020-uosius metus žengia su
kiek labiau optimistinėmis nuotaikomis. Pramonės
įmonių pelnas lapkričio mėnesį paaugo 5,4%,
lyginant su 9,9% kritimu spalį - daugiausiai per
paskutinius 8 mėnesius. Nors pokyčiai išties
nemaži,
Kinijos
statistikos
departamentas,
paskelbęs naujausius duomenis, įspėjo, kad
didžiulis neigiamas spaudimas šalies ekonomikai
vis dar išlieka.
Kinijos akcijų rinka ir toliau kyla į viršų –
paskutines dvi savaites „Shanghai Composite“
užbaigė +0.7% pokyčiu, o „CSI 300“ indekso, kuris
seka didžiausias bei likvidžiausias įmones (ang.
blue chip) Šanchajaus bei Šendženo rinkose,
pokytis buvo 1.3%.
Didžiausia Kinijos informacinių technologijų
bendrovė „Huawei“ aktyviai ruošiasi kitiems
metams bei žada rinkai pasiūlyti naujus 5G ryšio
technologiją palaikančius išmaniuosius telefonus.
Tačiau įmonei sunkiai sekasi įgauti Europos
valstybių pasitikėjimą jose plėtoti 5G ryšio
technologiją dėl nuogąstavimų, kad „Huawei“ yra

per daug susijusi su Pekino valdžia ir tai gali
pakenkti šalių nacionaliniam saugumui. D. Trumpas
jau anksčiau yra nurodęs JAV įmonėms nutraukti
ryšius su šia įmone, bei paragino tą patį padaryti
JAV sąjungininkes. Praeitą savaitę šis klausimas
pasiekė Vokietiją, o Kinijos ambasadorius Wu Ken
įspėjo, jog jeigu Vokietija uždraus „Huawei“ veiklą
šalyje, tai paveiks prekybinius santykius, ypatingai
šalies automobilių pramonę. Vokietijos kanclerė
Angela Merkel stengiasi rasti balansą tarp
prekybinių ryšių su Kinija bei šalies saugumo
užtikrinimo, ir bent kol kas yra labiau linkusi
nedrausti „Huawei“ vystyti veiklą šalyje. Iki šiol
„Huawei“ yra suinvestavusi milijardus dolerių į 5G
ryšio plėtojimą šalies viduje ir už jos ribų - 10-yje
valstybių ji padėjo įdiegti šią technologiją ir
planuoja tai padaryti dar 20-yje per 2020-uosius
metus.

„CSI 300” – Kinijos akcijų rinkos indeksas, sekantis 300
didžiausių šalies įmonių
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JAV ISM gamybos užsakymų rodiklis
Senato balsavimas dėl D. Trumpo nušalinimo

Kontaktai:
Agnė Anzelienė
Maklerė
Tel: 8 5 258 2306
agne.anzeliene@swedbank.lt

Renatas Žeknys
Makleris
Tel: 8 5 258 2295
renatas.zeknys@swedbank.lt

Greta Šiaučiulytė
Maklerė
Tel: 8 5 258 2478
greta.siauciulyte@swedbank.lt

Dėmesio! Ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio, t.y. pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti interpretuojama kaip asmeninė
rekomendacija, patarimas, pasiūlymas, nurodymas arba reikalavimas įsigyti ar perleisti apžvalgoje nurodytas finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto
sandorio pagrindas ar sudedamoji dalis. Visa pateikta informacija yra surinkta iš viešai prieinamų šaltinių (įmonių, vertybinių popierių biržų, naujienų agentūrų ir kitų).
Duomenų šaltinis: „Bloomberg“, „Reuters “, „Swedbank“, „Nasdaq OMX“. Mes neatlikome informacijos tikrinimo ir/ar vertinimo, dėl to negarantuojame informacijos
tikslumo, pilnumo ar aktualumo, ir neatsakome už nuostolius, kurie gali atsirasti, kai investuojama remiantis tokia informacija. Pateikta apžvalga taip pat nėra
apsaugota nuo skirtingų duomenų ir/ar informacijos palyginimo problemų , dėl įmonių keičiamos apskaitos ir finansinės atskaitomybės paruošimo praktikos (t.y.
pasikeitę apskaitos standartai, finansinių ataskaitų konsolidavimo praktikos pasikeitimas ir pan.). Dėl šios priežasties istoriniai palyginamieji duomenys gali būti
neprieinami. Draudžiama kopijuoti, spausdinti ar kitaip komerciniais tikslais atgaminti bei platinti šią apžvalgą arba bet kurią jos dalį be „Swedbank“, AB sutikimo.
Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.

