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Šiame leidinyje pateikta informacija ir nuomonė nėra kvietimas, pasiūlymas ar rekomendacija pirkti ar parduoti vertybinius popierius ar valiutą.
Šis leidinys yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti pagrindu sudarinėjant sandorius. Istoriniai rezultatai neužtikrina ateities rezultatų.
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Sausio mėnesio finansų rinkų apžvalga

Problemos bankiniame sektoriuje vėl atsinaujino – pasklido kalbos apie galimus 
didelius nuostolius, bankų nacionalizaciją ir pan. Nerimas išaugo, o investuotojai 
ėmė trauktis iš šio sektoriaus. Labiausiai nukentėjo D.Britanijos ir Airijos bankai, 
todėl vyriausybės ėmėsi gelbėjimo veiksmų, kurie kiek apramino rinką. Papildo-
mas priemones skelbia ir Prancūzija, Danija. Finansinio sektoriaus pertvarkos 
planą svarsto ir JAV. Kol padėtis šioje srityje nepagerės, kol nepalengvės kredita-
vimo sąlygos ir bankai neatsikratys nuostolių šleifo, tol nepamatysime didesnio 
atsigavimo ir akcijų rinkose.

Europoje ūkio krizė gilėja. Tą aiškiai parodo krentantys bendrovių vadybinin-
kų ir vadovų apklausų rezultatai – dabartinė padėtis dėl daug kur mažėjančio 
pramonės aktyvumo vertinama itin prastai. Bendrovės negauna užsakymų iš 
užsienio, todėl yra priverstos atleidinėti darbuotojus – nedarbas auga daugelyje 
šalių. Be to, mėnesio pradžioje smogė Ukrainos-Rusijos dujų konfliktas, pridaręs 
milžiniškos žalos Europos ūkiui. Labai prastai atrodo D.Britanijos ekonomika – 
ten vyriausybė priversta kovoti ne tik su bankinio sektoriaus griūtimi, bet ir su 
sunkumais automobilių pramonėje ir kitose srityse. Centrinis šalies bankas buvo 
priverstas ženkliai mažinti bazinę palūkanų normą, o vyriausybė – skirti milžiniš-
kas kapitalo injekcijas. Nerimaujama, kad valstybės skola išaugs, o nacionalinė 
valiuta dar labiau nuvertės. Priemonių realaus poveikio dar teks palaukti, o dabar 
turime tik faktą, jog šalis prisijungė prie „recesijos klubo“. Palūkanas mažino Ven-
grijos, Lenkijos centriniai bankai ir ECB. Mažėjant infliacijai ir augant nedarbui, 
pastarajam didėja spaudimas dar labiau mažinti palūkanas.

JAV ekonomikos padėtis taip pat prasta, ir ką tik prisaikdintas šalies prezidentas 
B. Obama turės vargo. Pirmiausia, kaip ir kitur pasaulyje, JAV stoja pramonė, o 
bendrovės, norėdamos išgyventi, priverstos mažinti kaštus ir prašyti vyriausybės 
paramos. Spaudimas darbo rinkoje didėja – nedarbas išaugo iki 7.2% ir progno-
zuojama, kad dar kils. Todėl neverta tikėtis, kad mažmeniniai pardavimai ar namų 
pardavimai artimiausiu laiku atsigaus. Beje, NT sektoriuje kol kas nematyti seniai 
laukiamo dugno. Prastos gyventojų nuotaikos, ribotos kreditavimo galimybės ir 
didelė pasiūla rinkoje lemia, kad namų kainų kritimą, o dvi didžiausios vyriausybės 
remiamos kreditavimo agentūros priverstos prašyti vyriausybės paramos savo 
veiklai. Naujasis JAV prezidentas pažadėjo didesnę paramą kreditavimo rinkai 
atgaivinti ir palengvinti gyventojų naštą – bus siekiama sumažinti būsto kreditų 
palūkanas. Paramos jau reikia ne tik gyventojams, bet ir daugeliui ūkio sektorių – 
geri bendrovių rezultatai – retenybė. Mėnesio pabaigoje vykęs FED‘o susirinkimas 
siurprizų nepateikė, o mėnesio pabaigą sugadino paskelbtas pirminis 2008 metų 
4 ketvirčio BVP rodiklis – ekonomika susitraukė 3.8%.

Debesys virš Azijos niaukiasi vis labiau. Didelės dalies regiono valstybių eko-
nomikos yra orientuotos į eksportą, tad šiuo metu jos itin kenčia dėl lėtėjančios 
tarptautinės prekybos. Eksportas krenta drastiškais tempais ir pabaigos tam kol 
kas nematyti. Dėl to šalyse mažėja pramoninės gamybos apimtys, o tai turės 
neigiamos įtakos tiek bendrovių pelnams, tiek jų darbuotojams. Matydamos tokią 
padėtį, Azijos valstybės imasi ryžtingų veiksmų: mažinamos bazinės palūkanų 
normos, skelbiami vis didesni ekonomikos stimuliavimo planai. Šiems tikslams 
naudojami sukaupti rezervai (kas jų turi). Kinijoje jie nemažėja, tačiau ir kaupimo 
tempai sulėtėjo (ekonomika ir čia ženkliai lėtėja ir tai jau kelia nerimą), tuo tarpu 
Rusijos aukso ir užsienio valiutos atsargos jau nukrito daugiau nei trečdaliu, o 
ūkio atgaivinti kol kas nepavyksta: pramonė lėtėja, auga nedarbas ir įtampa. Re-
gionui nepadeda ir prastėjantis požiūris į besivystančias rinkas ir niūrios analitikų 
prognozės. Štai Pasaulio bankas ir Tarptautinis ekonomikos institutas skelbia, kad 
užsienio investicijos į besivystančias šalis šiais metais bendrai gali kristi perpus. 
Jau dabar ribotus kredito išteklius parodo faktas, kad kai kurios Azijos valstybės 
atnaujino barterinius mainus žaliavomis. Nepaisydamos prastėjančios padėties, 

Metų pradžia vis dėlto pateikė daugiau neigiamų siurprizų 
nei teigiamų. Akcijų rinkos riedėjo žemyn daugiausiai dėl 
prastėjančios pasaulio ekonomikos padėties ir fiksavo kelių 
procentų mėnesinį nuosmukį. Šiek tiek optimizmo mėnesio 
pabaigoje suteikė Barack Obama inauguracijos faktas – daug 
kas tikisi, jog naujoji JAV valdžia iš esmės peržiūrės politiką 
(tiek vidaus, tiek ir išorės) ir padės šalies ir viso pasaulio eko-
nomikai atsistoti ant kojų. Nors darbo imtasi gana ryžtingai, 
rezultatų dar reikės palaukti.

Kinija ir Rusija Davose vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume drąsiai dekla-
ravo savo ambicijas.

Žvilgsnis į priekį. Ko gero, artimiausiu metu akcijų rinkos dalyvių nuotaikai dau-
giausiai įtakos turės bendrovių skelbiami rezultatai. Jeigu jie prastės, tikėtis atsiga-
vimo biržose teks luktelėti. Be to, kai padėtis ir pasitikėjimas yra tokie trapūs, itin 
jautriai bus reaguojama į bet kokius neigiamus netikėtumus: bankrotus, nacionali-
zavimus, neeilinę valdžios retoriką ir kitus. Daug vilčių bus dedama į vyriausybes, o 
ar jos pasiteisins, daugeliu atveju priklausys nuo sprendimų toliaregiškumo.

Fondų grąža 2009 01 31 Nuo metų 
pradžios 1 mėn. 1 metai 3 metai*

Akcijų fondai
Hansa Rytų Europos akcijų 
fondas

-9,2% -9,2% -78,1% -35,9%

Hansa Rusijos akcijų fondas -10,1% -10,1% -78,3% -35,6%

Hansa Rytų Europos 
nekilnojamojo turto akcijų 
fondas

+3,0% +3,0% -81,1% -

Hansa Centrinės Azijos akcijų 
fondas

+12,7% +12,7% -76,4%
-

Fondų fondai

Hansa fondų fondas 30 -0,8% -0,8% -29,3% -7,9%

Hansa fondų fondas 60 -1,6% -1,6% -45,9% -13,7%

Hansa fondų fondas 100 -2,9% -2,9% -59,3% -20,0%

Kiti fondai
Hansa Rytų Europos 
obligacijų fondas

-6,6% -6,6% -15,8% -1,1%

Hansa pinigų rinkos fondas +5,0% +0,5% +5,0% +3,6%

Pensijų fondai

II pakopos

Pensija 1 +1,1% +1,1% +1,9% +1,2%

Pensija 2 +0,6% +0,6% -14,7% -3,3%

Pensija 3 +0,4% +0,4% -24,7% -6,3%

Pensija 4 -0,1% -0,1% -38,4% -10,8%

III pakopos

Pensija 1 plius -0,8% -0,8% -27,4% -7,4%

Pensija 2 plius -1,6% -1,6% -43,2% -12,9%

Pensija 3 plius -2,9% -2,9% -56,8% -18,5%

„Hansa gyvybės draudimo“ investavimo kryptys

Vaikas 1 -0,8% -0,8% -29,7% -8,2%

Vaikas 2 -1,7% -1,7% -46,3% -14,0%

Vaikas 3 -3,0% -3,0% -59,5% -20,3%

„Valdomos investicijos 1” -0,8% -0,8% -29,7% -

„Valdomos investicijos 2” -1,7% -1,7% -46,3% -

„Valdomos investicijos 3” -3,0% -3,0% -59,5% -

Akcijų kryptis -2,9% -2,9% -59,3% -

Europos bendrovių akcijos -3,6% -3,6% -46,1% -14,3%

JAV bendrovių akcijos -1,5% -1,5% -36,4% -15,3%
Rytų ir Centrinės Europos 
bendrovių akcijos

-9,3% -9,3% -82,1% -36,0%

Rusijos bendrovių akcijos -10,1% -10,1% -81,0% -35,7%

Obligacijų kryptis -1,0% -1,0% +7,6% -
Europos vyriausybių 
vertybiniai popieriai eurais

-1,0% -1,0% +7,0% +2,5%
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* - vidutinis metinis pajamingumas



Rusijos akcijų indeksas Europos obligacijų rinka

Pasaulio rinkų gairės
Pasaulio akcijų indeksas

Nuo metų pr. 1 mėn. 1 metai 3 metai*
-0.8% -0.8% -33.7% -15.2%

Koordinuoti centrinių bankų 
veiksmai;
Valstybių parama rinkoms;
 
Pasaulinė finansų krizė;
Geopolitinė situacija;
Brangus ir itin ribotas 
skolinimasis;

Besivystančių šalių akcijų indeksas

Žemesni P/E nei 
išsivysčiusiose šalyse;
IMF pagalba;
Pingančios žaliavos;
 
Lėtėjantis pasaulio 
ekonomikos augimas;
Brangus skolinimasis;
Reitingų mažinimai;
Politinė rizika;
Ribotas kreditavimas ir 
mažėjančios TUI;

Mokesčių naftos sektoriuje 
reforma;
Valstybinė parama 
finansiniam sektoriui;
Žemi P/E;

Aukšta politinė rizika;
Didelė priklausomybė nuo 
žaliavų kainų;
Mažas bankų likvidumas;
Užsienio valiutos rezervų 
mažėjimas;

JAV akcijų indeksas

Valdžios veiksmai gelbstint 
finansų sistemą;
Mažėjančios būsto 
palūkanos;
Bendras ekonomikos 
sulėtėjimas ir finansų krizė; 
Bloga padėtis NT sektoriuje;
Aukštas ir augantis nedarbas;
Auganti blogų paskolų dalis;
Krentantis verslo ir vartotojų 
pasitikėjimas;
Silpnas vartojimas;

Rytų Europos akcijų indeksas

Žemi P/E;
IMF parama;
Valdžios veiksmai padėčiai 
stabilizuoti;
Priklausomybė nuo Vakarų 
Europos ekonomikos;
Mažėjantis vidaus vartojimas;
Finansų krizė;
Einamųjų sąskaitų deficitai;
Mažėjantis verslo ir vartotojų 
pasitikėjimas;
Mažinami reitingai;

Lėtėjant ekonomikai, 
mažėjančios palūkanos;
Krentanti infliacija;

Aukšta obligacijų kaina;

* - vidutinis metinis augimas
Naudoti „Dow Jones“, „Ishares“, „JP Morgan“, RTS indeksų eurais duomenys

Japonijos akcijų indeksas

Eksporto diversifikacija;
Atpigusios žaliavos;
Didelis depozitų kiekis 
bankuose; 
Vyriausybės parama  
ekonomikai;
Sąlyginai aukšti P/E;
Krentantis verslo ir 
vartotojų pasitikėjimas;
Didėjantis bankrotų skaičius;
Brangi jena ir
lėtėjantis eksportas;

Europos akcijų indeksas

Valdžios veiksmai padėčiai 
stabilizuoti; 
Gana patrauklūs P/E;

Finansų sistemos krizė;
Mažėjantis verslo ir 
vartotojų pasitikėjimas;
Pramonės lėtėjimas;
Pradėjęs augti nedarbas;
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Šiame leidinyje pateikta informacija ir nuomonė nėra kvietimas, pasiūlymas ar rekomendacija pirkti ar parduoti vertybinius popierius ar valiutą.
Šis leidinys yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti pagrindu sudarinėjant sandorius. Istoriniai rezultatai neužtikrina ateities rezultatų.

Nuo metų pr. 1 mėn. 1 metai 3 metai*
-0.3% -0.3% -30.5% -15.1%

Nuo metų pr. 1 mėn. 1 metai 3 metai*
-3.1% -3.1% -40.6% -15.9%

Nuo metų pr. 1 mėn. 1 metai 3 metai*
+1.6% +1.6% -19.5% -16.8%

Nuo metų pr. 1 mėn. 1 metai 3 metai*
+1.5% +1.5% -42.1% -12.6%

Nuo metų pr. 1 mėn. 1 metai 3 metai*
-14.4% -14.4% -58.4% -20.7%

Nuo metų pr. 1 mėn. 1 metai 3 metai*
-7.9% -7.9% -67.5% -27.2%

Nuo metų pr. 1 mėn. 1 metai 3 metai*
-2.6% -2.6% +4.0% +2.9%
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