
P/E

Regionas 2009 2010 2009 2010 2 m. 10 m. 2009 2009 07 YTD 2009 07 YTD

JAV -2.5 2.0 -0.5 1.1 1.2 3.6 16.8 6.0 7.1 -1.2 -2.0

Euro zona -4.3 1.3 0.5 1.2 1.2 3.3 14.5 9.3 13.4 -0.5 -0.5

Japonija -6.0 1.9 -1.1 -0.8 0.2 1.4 41.8 2.6 4.6 - -

Lotynų Amerika -2.6 3.6 6.6 6.2 - - 14.8 7.2 52.4 - -

Azija 4.4 7.0 1.0 3.0 - - 24.5 6.9 22.3 - -

Rytų Europa -3.4 2.4 5.4 4.7 - - 13.7 18.2 23.7 - -

Rusija -6.8 3.1 11.9 10.0 - - 9.9 5.9 50.8 - -
Valiutų kursų
prognozė Dabartinė* 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10

EUR/USD 1.44 1.38 1.40 1.39 1.38

Fiksuoto pajamingumo 
instrumentai (EUR) %BVP prognozės

Infliacijos 
prognozės

Obligacijų pelningumas
(termino pabaigoje)

Akcijų pelningumas 
(EUR) %

* Dabartinė - iki 2009 m. rugpjūčio 3 d. pabaigos
Čia pateiktos prognozės yra Morgan Stanley, Merrill Lynch, Citigroup, JPMorgan, Deutsche Bank ir TVF prognozių aritmetinis vidurkis.
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Ekonomika
Liepos mėnesio ekonominiai duomenys atitiko optimistines nuotaikas. 
Pramonės gamyba toliau stabilizavosi. JAV pramonės gamybos 
apimčių mažėjimo tempas buvo lėčiausias per 11 mėnesių, o Europos 
pramonės apimtys išaugo pirmą kartą nuo praėjusių metų rugsėjo 
mėnesio. Euro zonos gamybos sektoriaus tyrimų rezultatai toliau 
gerėjo, o investuotojus nustebino tai, kad padėtis JAV nekilnojamojo 
turto rinkose netikėtai stabilizavosi. Privatus vartojimas pasauliniu
mastu taip pat laikėsi neblogai. Šiokį tokį susirūpinimą kėlė sparčiai 
augantys kredito nuostoliai finansų sektoriuje ir toliau blogėjanti 
padėtis komercinės paskirties nekilnojamojo turto rinkose. Kalbant 
apie kredito nuostolius, mūsų nuomone, didieji bankai gali juos 
padengti iš nemenkų kitų pajamų prieš suformuojant atidėjinius. 

JAV ekonomika traukiasi daug lėčiau

Antrajame ketvirtyje JAV BVP sumažėjo tik 1%; tai rodo, kad 
ekonomikos mažėjimo tempas sparčiai lėtėja. Per pirmuosius tris metų 
mėnesius JAV BVP metinis mažėjimo tempas siekė 6.4% ir buvo 
didž iausias per paskutinius 27 metus. Tačiau, lyginant su antruoju
2008 m. ketvirčiu, ekonomika susitraukė 3.9%, t.y. labiausiai nuo 
1948 m., kai buvo pradėtas ekonominių rodiklių registravimas. 

Pagrindiniai veiksniai, skatinę BVP mažėjimą, buvo vartojimo išlaidos 
ir atsargos. Smarkiai mažinamos atsargos prisidėjo prie ekonomikos
nuosmukio, bet, kita vertus, leidžia tikėtis spartesnio atsigavimo, 
kadangi įmonės grįžta prie normalių gamybos apimčių. Goldman 
Sachs ekonomistų apskaičiavimu, vien tik dėl lėčiau mažinamų atsargų
JAV BVP 2009 m. trečiajame ketvirtyje padidės 2%, o 2009 m. 
ketvirtajame ketvirtyje – 1%. Tačiau atsargų poveikis yra laikinas –
jam išnykus ekonomiką toliau stabdys mažėjantis vartotojų 
įsiskolinimas. 

JAV nekilnojamojo turto rinkoje pastebimi atsigavimo požymiai

JAV nekilnojamojo turto rinkos atsigavimas tęsėsi, nes naujų namų 
pardavimo indeksas išaugo labiausiai per 9 metus, t.y. beveik 11%. 
Plačiai sekamas Standard & Poors/Case-Shiller nekilnojamojo turto 
rinkos indeksas gegužės mėnesį padidėjo pirmą kartą po daugiau nei 
dvejų metų. JAV nekilnojamojo turto kainos, 2006 m. viduryje 
pasiekusios aukščiausią tašką, krito 33%. Didelis kainų kritimas ir 
mažesnės hipotekos palūkanos atrodo buvo pagrindiniai veiksniai (1
pav.), palaikantys nekilnojamojo turto rinką, esant rekordiniam turto 
areštų skaičiui ir silpnai darbo rinkai.

Jungtinėje Karalystėje, kuri yra dar viena šalis, nukentėjusi nuo 
subliuškusio nekilnojamojo turto rinkos burbulo, būsto kainų kryptis
taip pat keičiasi – nuo vasario mėnesio jos kyla.

Dėmesys krypsta į centrinių bankų išėjimo iš ekonomikos 
skatinimo strategiją

Savo pasisakyme Federalinių rezervų banko pirmininkas Ben S. 

Bernanke JAV kongresui išdėstė strategiją, pagal kurią ketinama 
sustabdyti dideles finansines injekcijas į pasaulio finansų sistemą ir
sudaryti sąlygas artimos nuliui palūkanų normos politikos taikymui.
Tam tikrą susirūpinimą investuotojams kelia galimas pasaulio 
centrinių bankų didelių injekcijų į likvidumą poveikis infliacijai. 
Pavyzdžiui, Federalinių rezervų banko balansas padidėjo beveik 
dvigubai, lyginant su normaliu 1,000 milijardų USD lygiu, buvusiu 
ankstesniais laikotarpiais. Tačiau, kadangi Federalinių rezervų 
bankas labai atidžiai seka likvidumo padėtį, jis gali iš karto 
sugriežtinti likvidumo reikalavimus, jeigu to pareikalaus ekonominė 
situacija. Investuotojams buvo svarbu tai, kad Bernanke nurodė, jog 
pasaulio ekonomika yra pernelyg silpna, kad būtų galima pradėti 
didinti palūkanų normas arba bet kuriuo metu netrukus imtis kitų 
griežtesnių pinigų politikos priemonių. 

Europoje investuotojai ir centriniai bankai laikosi panašios pozicijos, 
kadangi ir Anglijos bankas, ir ECB gerokai padidino savo balansus, 
siekdami sustiprinti bankinio sektoriaus likvidumą. ECB prezidentas 
Jean-Claude Trichet praėjusį mėnesį taip pat pasakė, kad labai svarbu 
jau dabar kurti išėjimo iš krizės strategiją, nes, kaip parodė 
ekonominis tyrimas, apie 2/3 Europos vartotojų atitinka Ricardian 
modelį, tai reiškia, kad, jeigu, jų nuomone, valstybės finansai bus 
silpni, jie labiau taupys (mažins vartojimą), bijodami galimo 
mokesčių didinimo ateityje, vadinasi, ekonominė padėtis blogės.   

Vis karščiau diskutuojama apie JAV sveikatos reformą

JAV svarsto pagrindinį Obamos administracijos politikos uždavinį –
sveikatos priežiūros reformą. Sveikatos priežiūros reformos pagrindą 
sudaro sveikatos draudimą gaunančių asmenų skaičiaus padidinimas, 
nes šiuo metu jo neturi 44 milijonai Amerikiečių, sparčiai augančių 
sveikatos priežiūros išlaidų mažinimas ir JAV sveikatos priežiūros 
sistemos efektyvumo didinimas. JAV yra vienintelė išsivysčiusi šalis, 
kuri neturi universalios sveikatos draudimo sistemos, be to, jos 
sveikatos priežiūros kaina vienam gyventojui yra didžiausia 
pasaulyje. 2007 m. JAV sveikatos apsaugai buvo išleista 16.2% 
šalies BVP (2 pav.). Per pastaruosius 20 metų sveikatos priežiūros 
išlaidos sparčiai augo, per metus padidėdamos 8%, o vidutinės 
nominalios individualios pajamos augo tik 5%. Pagrindinis klausimas 
investuotojams yra reformos poveikis JAV biudžeto deficitui ir 
ilgalaikių obligacijų pelningumui. Obamos administracijos nuomone, 
šis planas neturės poveikio deficitui. 

Kinijos BVP antrajame ketvirtyje sparčiai išaugo

Besivystančiose rinkose svarbiausia naujiena, verta dėmesio, buvo 
Kinijos BVP augimas antrajame ketvirtyje, kuris siekė 7.9% per 
metus. Visų pirma prie to prisidėjo skatinimo priemonės, kurias 
Kinijos vyriausybė taikė mokesčių ir monetarinėje srityse. Daugelis 
analitikų prognozuoja, kad per ateinančius ketvirčius augimo tempas 
sulėtės dėl bazės poveikio. Be to, atrodo, kad Kinijos vyriausybei vis 
didesnį susirūpinimą kelia jos finansinio skatinimo poveikis 
nekilnojamojo turto ir akcijų kainoms, todėl antroje 2009 m. pusėje 
finansinė parama gali būti šiek tiek sumažinta.

1. pav.  JAV nekilnojamo turto rinka pasiekė dugną, 
o namų perkamumas pagerėjo

2 pav. Sveikatos apsaugos išlaidos, % nuo BVP
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Rusijos vyriausybė patvirtino biudžeto principus
Rusijos vyriausybė patvirtino pagrindinius šalies 2010-2012 m. 
biudžeto principus. Prognozuojamas biudžeto deficitas per ateinančius 
metus turėtų gerokai sumažėti (nuo 7.5% 2010 m. iki 4.3% - 2011 m. 
ir iki 3.0% - 2012 m.). Prielaidos, kuriomis remiasi biudžeto 
prognozės, yra gana konservatyvios – Vyriausybė prognozuoja, kad 
per biudžeto laikotarpį naftos kaina ir toliau išliks 55-57 USD 
intervalo ribose. Tai atitinka Bloomberg prognozes 2010 – 2012 m., 
kurios atitinkamai yra 79, 84 ir 93 USD. 
Kalbant apie finansavimo šaltinius, vyriausybė planuoja išnaudoti 
Nacionalinį gerovės fondą (National Well Being Fund) ir Rezervų 
fondą (Fund), perduodant šį turtą centriniam bankui. Pagrindinis 
rūpestis, kurį kelia ši strategija, yra potencialus padidėjusio rublio 
likvidumo poveikis. 

Indijos biudžeto deficito prognozės sumažino rinkų pasitikėjimą
Indijoje buvo paskelbtas 2010 m. Sąjungos biudžetas. Pirminė rinkų 
reakcija buvo didelis nusivylimas dėl trijų pagrindinių priežasčių: (i) 
prognozuojama, kad bendrasis valstybinio sektoriaus deficitas 2009 m. 
išaugs nuo 10.1 iki 10.4% BVP; (ii) nedidelė pažanga, padaryta 
dotacijų mažinimo srityje; (iii) įstrigusi draudimo sektoriaus reforma. 
Bendras poveikis biudžetui iš tikrųjų yra ekspansyvus, kadangi 
pagrindinės sritys, į kurias sutelktas dėmesys, yra kaimo vietovių 
išlaidos, infrastruktūra ir nekilnojamasis turtas. Deficito finansavimas 
2010 m. tikriausiai nebus didelė problema, bet pagrindinis klausimas 
bus susijęs su ilgalaikiu fiskaliniu stabilumu. 

Finansų rinkos
Liepos mėnesį visos pagrindinės turto klasės išaugo; jų augimą skatino 
teigiami ekonominiai duomenys ir įmonių rezultatai, gerokai viršiję 
prognozes. Besivystančių šalių rinkų akcijos vėl klestėjo – jų grąža 
siekė 10.9%; nuo jų nedaug atsiliko išsivysčiusių rinkų akcijos (8.4%) 
ir didelio pelningumo obligacijos, kurių kainos padidėjo 9.5%. Esant 
dideliam rizikos „apetitui“, šiek tiek nustebino sumažėjęs Euro zonos 
vyriausybės obligacijų pelningumas – vyriausybės obligacijų indeksas 
per mėnesį pakilo 1.1%. 
Pasibaigus dvejonių laikotarpiui, liepos mėnesį labai sustiprėjo 
pasitikėjimas pasaulinėse akcijų rinkose. JAV ir Europa buvo 
stipriausios tarp išsivysčiusių akcijų rinkų (atitinkamai 7.4 ir 9.2% 
augimas); Europos rinkos išaugo šiek tiek labiau dėl palankesnio 
vertinimo ir didesnio pasitikėjimo. Kita vertus, Japonijos rinka buvo 
silpna ir mėnesio pabaigoje išaugo tik 2.9%. 

Įmonių pelnų sezonas nustebino teigiamai
Pagrindinė varomoji jėga liepos mėnesį buvo įmonių rezultatų 
sezonas, kuris, kaip paaiškėjo, buvo geriausias nuo 1994 m., t.y. nuo 
tada, kai Thomson-Reuters pradėjo rinkti ataskaitų suvestinę statistiką. 
Iki mėnesio pabaigos 329 Standard & Poors 500 bendrovių paskelbė 
savo ketvirčio pajamų rezultatus: trijų iš keturių bendrovių rezultatai 
pralenkė analitikų prognozes. Iš tikrųjų lyginant su 2008 m. antruoju 
ketvirčiu veiklos pelnas sumažėjo 33%, o lyginant su ciklišku 
aukščiausiu lygiu, kurį veiklos pelnas buvo pasiekęs 2007 m. 
antrajame ketvirtyje, jis sumažėjo 41% (3 pav.).

Bendrovėms pavyko gerokai sumažinti savo išlaidas ir prisitaikyti 
prie kintančių išorinių sąlygų. Sprendžiant pagal istorinius pelnų 
ciklus, ankstesnį aukščiausią ciklo tašką pasiekti bus galima ne 
anksčiau kaip po 3-4 metų.  
Bankų sektoriaus rezultatai buvo geri, nes bankai uždirbo rekordines 
sumas už dideles akcijų ir obligacijų emisijas ir apskritai jiems buvo 
naudingas bendras finansų rinkos sąlygų pagerėjimas. Iš tikrųjų ne 
viskas yra taip gerai. Pirma JAV bankai šiuo metu yra suformavę 
gana mažus atidėjinius neveiksniam turtui; tai rodo, kad ateityje 
pelnas bus nedidelis. Antra, nors gyvenamųjų namų rinka pastaruoju 
metu pradėjo atsigauti, padėtis komercinės paskirties nekilnojamojo 
turto sektoriuje toliau blogėja, o tai gali reikšti, kad ateityje bankai 
patirs nuostolių (žr. dalį apie ekonomiką). 

Centrinės ir Rytų Europos rezultatai buvo geresni
Besivystančiose rinkose rezultatai ir vėl buvo labai nevienodi. 
Rusijos rinka buvo gana silpna (7.3% augimas), nes naftos kaina 
išliko žema. Kiti pagrindinių prekių eksportuotojų bei Indijos, kurios 
akcijų rinkos išaugo po palankiai pasibaigusių birželio mėnesio 
rinkimų, rezultatai taip pat buvo prasti. Geriausius rezultatus 
pademonstravo Rytų Europos rinkos, per mėnesį uždirbusios 18.2% 
pelną. Išskyrus kai kurias mažas šalis (pirmiausia Baltijos valstybes), 
kreditų ciklas regione nebuvo toks baisus, kaip tikėtasi. Vėl atsivėrus 
kapitalo rinkoms, gerokai išaugo regiono įmonių skolininkių ir bankų 
galimybės refinansuoti savo užsienio įsipareigojimus. Be to, Centrinė 
ir Rytų Europa vis dar prekiaujama besivystančioms rinkoms ir 
„senajai“ Europai palankiais vertinimais (4 pav.).

Didėja Kinijos akcijų rinkos burbulo keliama grėsmė
Liepos mėnesį dar kartą smarkiai šoktelėjo žemyninės Kinijos akcijų 
kursas; mėnesį jos baigė su 15.3% grąža. Tačiau mėnesio pabaiga 
buvo įtempta, nes liepos 29 d. akcijų kursas per vieną dieną krito 5%, 
nes investuotojus išgąsdino Kinijos vyriausybės ketinimas sumažinti 
didelius fiskalinius ir monetarinius skatinimo paketus. Iš tikrųjų 
vyriausybės pareigūnai išreiškė susirūpinimą tuo, kad šalies 
valstybinių lengvatinis kreditas yra skiriamas akcijoms ir 
nekilnojamajam turtui, o ne kapitalo investicijoms arba vidaus 
vartojimui. Šalies bankų priežiūros atstovas pareiškė, kad, siekiant 
išvengti netinkamo lėšų panaudojimo, gali būti sugriežtintos 
apyvartinių lėšų finansavimo taisyklės. Šiais metais Kinijos akcijos 
pabrango 87% ir yra gana brangios, lyginant su kitomis 
besivystančiomis rinkomis. Kinijos akcijų rinkos P/E siekia 26 
vertinant įmonių 2009 m. rezultatus.  

Didelio pelningumo obligacijos klesti toliau
Fiksuotų palūkanų turto klasių rezultatai ir liepos mėnesį buvo 
pakankamai geri. Euro zonos vyriausybių obligacijų augimas siekė 
1.1%, investicinės klasės įmonių kreditų – 1.8%, o besivystančių 
rinkų obligacijų tvirta valiuta – 3.2%. Vis dėlto didžiausias augimas 
buvo užregistruotas didelio pelningumo turto klasėje, kuri mėnesio 
pabaigoje padidėjo 9.5%. Didelio pelningumo obligacijoms teigiamą 
poveikį turėjo pelningumas, priartėjęs prie apskritai labiau pagrįstų 
lygių (5 pav.) ir dėl pagerėjusios ekonominės prognozės sumažėjusi 
įsipareigojimų nevykdymo rizika. Balandžio – liepos mėnesį didelio 
pelningumo įmonių obligacijos taip pat sugebėjo sėkmingai 
pasinaudoti kapitalo rinkomis po pirmajame ketvirtyje sumažėjusio 
aktyvumo.

3 pav. S&P 500 indekso įmonių pelnas akcijai 4 pav. Rytų Europos akcijų vertinimai
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Prognozė
Nors praėjusio mėnesio akcijų rinkų augimas duoda pagrindo tam 
tikram atsargumui, ir verčia abejoti, ar tolesnis augimas bus ilgalaikis, 
mūsų nuomone, tvirtų argumentų, kurie priverstų mus pakeisti savo 
teigiamą nuomonę apie akcijas, nėra ir mes toliau jas vertiname 
palankiau, nei fiksuotų palūkanų turtą. Praėjusio mėnesio pajamos 
buvo didesnės, tačiau jų poveikis turėtų išnykti. Vis dėlto ekonominės 
sąlygos gerėjo ir mes tikimės, kad realios veiklos rodikliai bus 
palankesni rinkoms. Tačiau negalime neatsižvelgti į pelno gavimo 
riziką ir visai tikėtinas rezultatas gali būti ne spartus rinkų augimas, o 
jų rezultatų kitimas tam tikrame intervale.

Nors rugpjūčio pabaigoje antrojo ketvirčio pajamų sezonas tokio 
poveikio rinkoms gali ir nepadaryti, dėl pasibaigusio pozityvių 
pokyčių poveikio pati ekonominė arba įmonių apžvalga taip pat 
nepablogės. Priežastis, dėl kurios galima tikėtis tam tikro investuotojų 
aktyvumo sumažėjimo, yra rinkose vyraujančios kainos ir stiprių 
varomųjų jėgų, dėl kurių pakiltų akcijų kursas tokiomis vertinimo 
sąlygomis, nebuvimas. Vis dėlto, padidėjus turto kainoms, istoriniu 
laikotarpiu akcijos nepabrango, o tas faktas, kad, būsimų pajamų 
patikslinimas davė teigiamų rezultatų, sustiprina minėto vertinimo 
patrauklumą. 

Mūsų nuomone, ekonominių sąlygų pagerėjimas yra vienas iš 
pagrindinių teigiamų veiksnių akcijų rinkoms, nes, mūsų nuomone, 
dėl šių atsigavimo požymių trečiajame ketvirtyje BVP labai išaugs. 
Įmonės pernelyg agresyviai mažino gamybą ir tikisi atsargų ciklo 
pokyčio, dėl kurio turėtų labai sustiprėti gamybinė veikla.

Šioje situacijoje blogiausia yra galutinės paklausos būklė. Namų ūkių 
vartojimas, kaip ir įmonių noras investuoti, vis dar yra silpnas. 
Politinės priemonės taip pat yra naudingos, bet padėčiai gerėti 
neleidžia padėtis darbo rinkoje. Darbo rinkos stabilizavimasis yra 
palankus vartojimui, tačiau realių jo poveikio rezultatų dar reikės 
palaukti. 

Ilgalaikė ekonominė prognozė susiduria su kai kuriomis kitomis 
kliūtimis, nes vartojimą toliau gali stabdyti kainų augimas (įskaitant 
didesnę naftos kainą arba išaugusį likvidumą) ir atsargų atkūrimo 
ciklo pabaiga. Dėl prognozuojamos gana silpnos paklausos ir 
neišnaudotų pajėgumų mes manome, kad infliacija artimiausioje 
ateityje nekelia rimtos grėsmės, juolab, kad JAV Federalinių rezervų 
bankas gana gerai kontroliuoja likvidumo padėtį šalyje.

Visa tai kartu su vartojimo prognoze, verčia mus manyti, kad JAV ir 
Euro zonos centriniai bankai laikysis mažų palūkanų politikos iki 
metų pabaigos. 

Akcijos

Nuosavo turto klasėje mes ir vėl palankiau vertiname besivystančias 
rinkas, nes, lyginant su praėjusiu mėnesiu, pagerėjo veiklos ciklo 
prognozė, o didėjant rizikos „apetitui“, mes taip pat esame priversti 
laikytis rizikingesnės pozicijos turto paskirstymo atžvilgiu. Praėjusį 
mėnesį mes neutraliau vertinome nuosavo kapitalo klasę, bet dėl 
pozityvaus požiūrio į akcijas, mūsų nuomone, besivystančios rinkos 
šiuo metu yra perspektyvesnės. Kinijos rinka labai išaugo ir pagal 
vertinimo rodiklius tapo brangesnė, tačiau tai labiau liečia žemyninės 
Kinijos akcijas, o akcijomis, kurios yra prieinamos užsienio 
investuotojams, vis dar prekiaujama normaliomis kainomis. 

Kalbant apie išsivysčiusias rinkas, mūsų nuomone, Europos akcijų 
vertė yra didesnė. Japonijoje akcijų vertinimai išlieka aukšti, 
vertinant šių metų veiklos rezultatus. Pagal planuojamus rezultatus, 
Europos akcijos yra patraukliausios išsivysčiusiose rinkose. Be to, 
pelnas akcijai ir JK vertinimai yra patrauklesni, o likvidumas 
didesnis nei JAV.

Mūsų prognozės dėl Rusijos akcijų išlieka atsargios. Nors, lyginant 
su kitomis besivystančiomis rinkomis, šių akcijų vertė atrodo 
patraukliai ir padidėjo naftos kaina, ekonominė padėtis tebėra 
sudėtinga, o veiklos ciklas atrodo atsilieka nuo kitų pagrindinių 
ekonomikų, ypač Azijos. Bendrovių įsiskolinimas taip pat yra labai 
didelis. Dėl galimos įtemptos padėties tarp Rusijos ir Gruzijos 
padidėjo karinio konflikto baimė, kuri ir vėl verčia mus atsižvelgti į 
politinę riziką. 

Kaip ir anksčiau, mūsų nuomone, padėtis yra geresnė Rytų Europoje. 
Nors šis regionas taip pat atsilieka nuo kitų besivystančių rinkų 
veiklos cikle, jo ekonomika stiprėja labai panašiai, kaip Euro zonoje. 
Neigiamas kreditų poveikis augimui per ateinančius mėnesius turėtų 
išnykti, o dėl atsargų ciklo pokyčio turėtų atsigauti ir pramonės 
gamyba (6 pav.). Vertinimai, kaip ir vietinis likvidumas, yra 
palankūs.

Obligacijos

Vertindami fiksuotų palūkanų turtą, pirmumą mes teikiame ne 
vyriausybių obligacijoms, o įmonių kreditams, nes veiklos ciklas 
gerėja ir investicijų klasės bei didelio pelningumo obligacijos žada 
patrauklius pelnus dėl vis dar didelių kainų skirtumų. Kadangi, mūsų 
nuomone, besivystančių rinkų veiklos ciklas taip pat greit atsigaus, 
tam tikrą vertę mes matome ir besivystančių rinkų skolos 
vertybiniuose popieriuose.

5 pav. Europos aukšto pelningumo obligacijų 
premija

6 pav. Pramoninės gamybos Rytų Europoje 
dinamika
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Fondų apžvalga

Akcijų fondai

JAV akcijų rinkos indeksas S&P500 liepos mėnesį davė +7.3% 
grąžą. JPMF US Value fund mėnesį baigė +6.6%, o T.Rowe 
Price US Large Cap Value +7.3%. T.Rowe Price daugiausiai 
investuoja į informacines technologijas, o mažesnes pozicijas 
turi finansų ir komunalinių paslaugų sektoriuose; JPMF 
didžiausias pozicijas turi finansų sektoriuje. Į JAV augimo 
akcijas orientuotas Pictet US Equity selection fondo pelnas 
siekė +6.1%; fondas mažino apsaugą orientuodamas savo 
portfelį į atsigavimą; šis fondas daugiausiai investuoja į 
technologijas ir vartojimo prekes bei paslaugas, o mažiausiai –
į pagrindinius vartojimo produktus.

Europos akcijų rinkos indeksas DJ Stoxx 600 Index liepą 
išaugo +9.4%. Mūsų portfelių labiausiai finansuojamos 
investicijos Franklin Templeton Mutual European ir JPM 
Europe Strategic Value atitinkamai davė +6.9% ir +7.7% grąžą. 
JPM Europe Dynamic Mega Cap grąža siekė +8.6%; šis fondas 
daugiausia investuoja į vartojimo paslaugų ir finansų (HSBC, 
Santander, BNP Paribas) sektorius.

Pasaulinis akcijų rinkos rodiklis MSCI World index liepą baigė 
+7.8%, mums priklausantis T.Rowe Price Global Equity fund 
fondas nuo indekso atsiliko 0.1%; šio fondo didž iausias 
lyginamasis svoris yra besivystančių rinkų komponente (ypač 
Lotynų Amerikoje), iš sektorių jis pirmumą teikia IT, 
telekomunikacijoms ir sveikatos priežiūrai, bet ne finansų 
sektoriui, nes jo padėtis nėra užtikrinta.

Besivystančių rinkų lyginamojo indekso MSCI EM index grąža 
siekė +9.5%. Viena iš mūsų didžiausių EM investicijų T.Rowe 
Price EM akcijų fondas mėnesį baigė +8.1%; jis ir toliau 
renkasi nuo vidaus paklausos priklausančius sektorius, tokius 
kaip finansų sektorius, vartojimo prekės ir paslaugos bei 
pagrindiniai vartojimo produktai (vartojimas yra pagrindinė 
tema EM); fondas taip pat investuoja į infrastruktūrą, nes jai 
yra numatyti dideli skatinimo paketai, o mažiausias pozicijas 
turi komunalinių paslaugų sektoriuje dėl lėto augimo 
perspektyvų. Azijos akcijų rinka liepą baigė su +6.5% pelnu, 
vertinant pagal MSCI AC Asia Pacific Index indeksą. Franklin 
Templeton Asian Growth fund fondo grąža siekė +8.3%; šis 
fondas investuoja gana agresyviai ir labai skiriasi nuo
lyginamojo indekso; beveik 30% portfelio yra skiria Tailandui, 
o iš sektorių pirmumą teikia vartojimo ir energijos sektoriams. 

Į labiau išsivysčiusias rinkas (ypač Japoniją, EM komponentui 
tenka apie 15%) orientuoto JPM Pacific equity fund fondo 
grąža siekia +7.3%; fondas pirmumą teikia Azijos vietinėms 
rinkoms, ir toliau daugiausiai investuodamas į besivystančios 
Azijos komponentą. Apskritai Japonijos akcijų rinkos indeksas 
Nikkei 225 liepą išaugo +2.1%, o mūsų investicinio fondas 
Franklin Templeton Japan, kurio grąža siekė tik +0.6%, atsiliko 
nuo indekso.

Rusijos akcijų rinkos indeksas MSCI Russia liepą baigė 
+6.5%, o Swedbank Russian equity fund fondas +4.0%; 
fondas pardavė visas nelikvidžias pozicijas, padidino gerai 
žinomų įmonių akcijų dalį iki 83% ir savo lyginamąjį svorį 
stabiliuose sektoriuose (telekomo, komunalinių paslaugų). 
East Capital Russia fondas liepą baigė +4.2%; šis fondas 
daugiausia investuoja į bendroves, susijusias su energija, o 
didž iausia jo portfelio pozicija yra Sberbank.

Rytų Europos (išskyrus Rusiją) akcijų rinkos indeksas DJ 
Stoxx EU Enlarged liepą baigė +17.1%, o Swedbank Eastern 
Europe – tik +5.6%; fondas sumažino savo lyginamąjį svorį 
finansų sektoriuje ir padidino – stabiliuose sektoriuose; viena 
iš šalių, į kurias fondas ketina investuoti, bus Turkija; fondo 
portfelis bus sukoncentruotas CRE3 ir Turkijoje. East Capital 
Balkan fund fondas liepą baigė +5.1%.

Ž aliavos

JPM Global Natural Resources grąža liepos mėnesį buvo 
+7.8%, lyginant su kitais panašiais fondais, JPM kur kas 
mažiau investuoja į energiją ir šiuo metu pirmumą teikia 
bendrovėms, kurių veikla yra susijusi su auksu ir tauriaisiais 
metalais. Julius Baer Commodity fund fondo grąža liepos 
mėnesį buvo +1.2%; didžiąją portfelio dalį šiuo metu sudaro 
brangieji metalai, o mažesnės pozicijos yra susijusios su 
pramoniniais metalais; turto klasės lyginamasis indeksas 
Rogers International commodity index liepą baigė +0.3%.

Obligacijų fondai

Europos obligacijų rinkų rezultatai liepos pabaigoje buvo 
teigiami, JPM Maggie index indeksas mėnesį baigė +1.4%. 
T.Rowe Price Euro Corporate Bond fundo grąža liepos 
mėnesį siekė +4.9%, šis fondas nedaug investuoja į 
vyriausybės obligacijas ir didelio pelningumo Europos 
obligacijas, didžiausią lyginamąjį svorį turi finansų sektoriuje 
ir turi mažiausias pozicijas cikliškuose sektoriuose; fondo 
portfelyje šiais metais neįvykdytų įsipareigojimų nebuvo. 

Besivystančių rinkų obligacijų rodikliai taip pat buvo 
teigiami, Julius Baer Emerging Bond Fund fondas, 
investuojantis į tvirtos valiutos obligacijas, liepą baigė +3.0%, 
o BlueBay EM vietinės valiutos obligacijų fondas +4.5%; 
fondas sumažino kai kurių rizikingesnės klasės obligacijų 
skaičių ir pradėjo didinti valiutų poziciją Brazilijoje, jis taip 
pat turi didelę grynųjų pinigų poziciją (apie 25%) Brazilijoje 
ir Rusijoje. Centrinės ir Rytų Europos Swedbank Eastern 
Europe Bond fund fondas liepą baigė +7.3%, o Julius Baer 
Absolute Return Bond fund fondas +1.6%.

Šiame dokumente pateiktos analizės ir prognozės yra bendro pobūdžio. Tai nėra rekomendacija pirkti ar parduoti vertybinius popierius ar valiutą. 
„Swedbank”, AB nėra atsakingas už sprendimus, padarytus remiantis šiuo dokumentu.
Informacija tel. 1884 arba info@swedbank.lt


