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P/E

Regionas 2010 01 2009 2010 2010 01 2009 2 m. 10 m.

JAV -0.6 20.2 14.1 4.0 -1.8 0.9 3.7

Euro zona -2.7 28.0 12.5 0.7 6.9 0.8 3.1

Japonija 4.7 1.7 33.7 - - 0.1 1.2

Lotynų Amerika -6.0 92.9 13.4 - - - -

Azija 0.1 30.9 18.7 - - - -

Rytų Europa 3.0 37.0 12.6 - - - -

Rusija 5.6 95.0 8.5 - - - -

Fiksuoto pajamingumo 
instrumentai (EUR) %

Obligacijų pelningumas
(termino pabaigoje)Akcijų pelningumas (EUR) %

Šaltinis: Bloomberg
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Obligacijų rinka

 Ekonomikos atsigavimas įgauna pagreitį

 Bendrovių rezultatai gerėja
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politikos griež tinimo

 Valstybių skolos vis dar dėmesio centre
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Šaltinis: Bloomberg

Svarbu: dokumento pabaigoje pateikta nuoroda dėl atsakomybės atsisakymo yra neatskiriama apžvalgos dalis.
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Paveikslas 1. Išsivysčiusių šalių BVP augimas per ketv.
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Šaltinis: Bloomberg

Paveikslas 2. Darbo vietų kūrimas atsilieka nuo 
ekonomikos atsigavimo
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Paveikslas 3. Kinijoje įmonėms išduotų paskolų didžioji 
dalis „nusėda“ indėliuose
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Paveikslas 4. Įmonių dalis, skelbusi geresnius rezultatus
nei prognozuota
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Mėnesio apžvalga
Sausio mėnuo finansų rinkoms buvo gana nervingas. Pirmoje mėnesio pusėje 
rinkos pamažu kilo, tačiau vėliau požiūris pasikeitė ir akcijos mėnesį baigė su 
nemažais nuostoliais. Trys pagrindinės priežastys, dėl kurių sustiprėjo 
pesimizmas rinkose, buvo pinigų politikos sugriežtinimas Kinijoje, Graikijos 
auganti skola ir JAV administracijos ruošiamas bankinio sektoriaus rizikos 
mažinimo planas. Šiems neigiamiems veiksniams kompensuoti nepakako net 
ir teigiamų makroekonominių rodiklių ir gerų įmonių rezultatų. 

Ekonomikos atsigavimas įgauna pagreitį

Po krizės pasaulinė ekonomika pradeda atsigauti ir tai jau atsispindi realaus 
augimo duomenyse (1 pav.). Išankstiniais duomenimis, ketvirtajame ketvirtyje 
JAV ekonomika išaugo 5,7 %, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu. Atsigavimą sąlygojo didėjančios prekybinės veiklos apimtys ir 
sparčiai auganti Azijos ekonomika, paskatinusi pasaulinę paklausą. Praeitais 
metais sumažėję produkcijos atsargų lygiai  sudarė geras sąlygas gamybai 
augti, ir tai tapo vienu iš pagrindinių JAV ekonomikos augimą paskatinusių 
veiksnių. Stiprus pirkimo vadybininkų indeksas (PVI) rodo tolesnę gamybos 
plėtrą. Vis dėlto vidaus paklausa keliose išsivysčiusiose šalyse atsigauna 
lėčiau už ekonomiką ir gali pradėti varžyti gamybos augimą, nors atsargų 
lygiai išlieka normalūs. Bedarbystė tebėra problema tiek JAV, tiek ir 
Europoje, kur nedarbo lygis jau pasiekė 10 %. Japonijoje nedarbo lygis toliau 
po truputį mažėja, bet tebesitęsianti defliacija mažina vartojimą. Tačiau mes 
manome, kad, gerėjant ekonominei situacijai, pagaliau pagerės padėtis ir darbo 
rinkoje, tačiau tam prikeiks kiek daugiau laiko (2 pav.). 

Susirūpinimas dėl griežtinamos pinigų politikos

2010 metai iš tikrųjų turi daug šansų tapti pinigų politikos ciklo posūkio 
metais, nes atšaukiamos įvairios ekonomikos skatinimo programos ir didieji 
centriniai pasaulio bankai gali pradėti didinti palūkanų normas. Šį mėnesį 
dėmesio centre daugiausia buvo Kinijos pinigų politika. Spartus Kinijos 
augimas suvaidino svarbų vaidmenį skatinant ekonomikos atsigavimą visame 
pasaulyje, o ypač – Azijoje. Sausio mėnesio pradžioje Kinija padidino 
privalomąsias atsargas šalies bankams, vadinasi, jiems lieka mažiau pinigų 
naujoms paskoloms. Bankų priežiūros institucijos vadovas taip pat pareiškė, 
kad kai kuriems bankams, kurie neįvykdė kapitalo reikalavimų, buvo nurodyta 
sumažinti skolinimo apimtis. 2010 m. Kinijos ekonomika vis dar gali smarkiai 
augti, nežiūrint kreditų apimčių mažėjimo. Kinijos bendrovės daug 
pasiskolintų lėšų padėjo į indėlius, kuriuos jos greičiausiai panaudos kapitalo 
išlaidoms finansuoti, kai bus sugriežtintos skolinimo sąlygos (3 pav.).

Bendrovių rezultatai gerėja 

Įmonių rezultatų skelbimo sezonas JAV, Europoje ir Japonijoje jau įsisiūbavo. 
Iki šiol bendrovės sugebėjo viršyti analitikų lūkesčius, ypač pelno prognozes. 
JAV analitikų lūkesčius viršijo beveik 80 % bendrovių. Faktiniai rezultatai 
buvo net 11,5% geresni nei tikėtasi (bendrovių pelnas buvo didesnis už 
analitikų prognozuotą). Japonijoje įmonių pelnai išaugo dar labiau ir viršijo 
lūkesčius net 16,8 %, tačiau bendrovių, sugebėjusių nustebinti teigiamai, 
skaičius šiek tiek atsiliko nuo JAV. Pardavimų srityje rezultatai buvo šiek tiek 
prastesni (4 pav.). Šiuo atžvilgiu itin silpna buvo Japonija – Nikkei 225 
indekse dalyvaujančių bendrovių pardavimai vidutiniškai 4,4 % atsiliko nuo 
prognozių. Be to, mažiau nei pusė Japonijos bendrovių sugebėjo viršyti 
analitikų prognozuotas pardavimų apimtis. Šiais metais investuotojų dėmesys 
vis labiau turėtų persikelti prie bendrovių sugebėjimo didinti prekybos apimtis, 
nes galimybės išlaikyti pelnus mažinant išlaidas iš esmės jau išnaudotos.

Šaltinis: Standard & Poors

Svarbu: dokumento pabaigoje pateikta nuoroda dėl atsakomybės atsisakymo yra neatskiriama apžvalgos dalis.
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Paveikslas 5. Obligacijų apsidraudimo kainuo nuo 
įsipareigojimų nevykdymo

0

100

200

300

400

500

09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09

Graikija Italija Ispanija Vokietija

Šaltinis: Bloomberg

Paveikslas 6. JAV mažmeninė prekyba ir gamyba, 
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Paveikslas 7. Akcijų patrauklumas obligacijų atžvilgiu 
nesumažėjo
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Paveikslas 8. Rusijos ir kitų besivystančių šalių akcijų 
rinkų vertinimai pagal paskutinių 12 mėn. ir 
prognozuojamų 2010 m P/E rodiklį
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Valstybių skolos vis dar dėmesio centre

Susirūpinimas dėl nestabilių vyriausybių finansų visame pasaulyje neatslūgo ir 
sausio mėnesį. Didžiausią nerimą rinkoms kėlė įtampa, susijusi su Graikija. 
Graikijos vyriausybinių obligacijų draudimo nuo įsipareigojimų nevykdymo 
kaina šoktelėjo iki tokių lygių, kokių nebuvo net ir kreditų krizės laikotarpiu,
kaip rodo kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių kaina (5 
pav.). Sausio mėnesį Graikijos vyriausybinės obligacijų kainos krito 6 %. Kitų 
ES vyriausybių su didesniais deficitais ir skola, tokių kaip Portugalija ir 
Ispanija, obligacijų kainos krito, o kredito įsipareigojimų nevykdymo 
apsikeitimo sandorių kainų skirtumai taip pat išaugo, tik ne taip smarkiai. Gera 
žinia yra tai, kad Europos Komisija patvirtino Graikijos valstybinio sektoriaus 
deficito ribojimo programą, mažinant algas ir didinant kai kuriuos mokesčius. 
Šias priemones turi patvirtini euro zonos ir ES finansų ministrai susitikime, 
kuris įvyks vasario 15-16 d. 

Bankinio sektoriaus reformos didina neapibrėžtumą

Iki šiol nebuvo įgyvendintos akivaizdžios bankinio sektoriaus reformos, kurios 
padėtų išvengti tokios krizės, kokią mums teko patirti 2008 m. ir 2009 m. 
pradžioje, pasikartojimo. Nors iš tikrųjų įvairios priemonės svarstomos ir 
siūlomos daugelyje šalių, tačiau jos neatveda prie ryžtingų pokyčių pasaulinėje 
bankininkystėje. Vis dėlto B. Obama pareiškė ketinąs „prastumti“ įstatymą, 
skirtą riboti bankų dydį ir jų rizikingas investicijas į  privataus kapitalo bei 
„hedge“ fondus, neleisti jiems prekiauti savo vardu. 

Prognozė
Pastarasis mėnuo rinkoms buvo sunkus, nes augančios valstybių skolos euro 
zonoje, pinigų politikos griežtinimas Kinijoje prikausto vis didesnį dėmesį, o 
JAV bankai patiria spaudimą dėl ruošiamos bankų reformos. Nepaisant 
pastarojo meto įtampos rinkose, mes ir toliau išlaikome didesnį lyginamąjį 
svorį  akcijų rinkose. Ketvirtojo ketvirčio bendrovių rezultatai iš tikrųjų buvo 
labai geri. Ekonominis ciklas toliau turėtų skatinti akcijų rinkų augimą, nes 
gamintojams reikia užpildyti atsiradusią „spragą“ tarp mažmeninių pardavimų 
ir gamybos apimčių (6 pav.). Vis dėlto per ateinančius 3-6 mėnesius mes 
prognozuojame nedidelį ekonominio ciklo susilpnėjimą.

Kalbant apie vertinimus, akcijos ir toliau išlieka patrauklesne turto klase, 
lyginant su vyriausybinėmis obligacijomis (7 pav.). Techniniu požiūriu, rinkos 
pasiekė 90 dienų slankųjį vidurkį, kuris yra pagrindinis palaikymo lygis. 
Bankiniam sektoriuje likvidumas išlieka aukštas ir tai turėtų paikyti akcijų 
rinkas.

Akcijų rinkų apžvalga 
Besivystančių rinkų atžvilgiu mes laikomės neutralios pozicijos, lyginant su 
išsivysčiusiomis rinkomis. Akcijų kainų augimas besivystančiose rinkose 
gerokai pralenkė kainų augimą išsivysčiusiose rinkose, todėl mažai tikėtina, 
kad panaši tendencija išsilaikys ir ateityje. Skirtumai tarp aukštos ir žemos 
rizikos 10 metų trukmės investicinės klasės obligacijų pajamingumų taip pat 
rodo mažesnį rizikos apetitą, kuris nėra palankus besivystančioms rinkoms. 
Tuo pat metu besivystančių rinkų ekonominis ciklas išlieka stiprus.

 Išsivysčiusios rinkos. Tarp išsivysčiusių rinkų mūsų vertinimai 
išlieka neutralūs Europos, JAV ir Japonijos akcijų rinkų atžvilgiu. 
Įvairios akcijų rinkų varomosios jėgos Europoje yra daugmaž 
vienodos. ECB siekia apriboti perteklinį likvidumą, o analitikų 
prognozuojamas įmonių pelnų augimo tempas Europai yra mažesnis, 
lyginant su kitomis išsivysčiusiomis rinkomis. Tačiau šiuos 
veiksnius kompensuoja patrauklesni vertinimai. Nors likvidumo ir 
įmonių pelnų prognozės JAV yra geresnės, šio regiono atžvilgiu 
mūsų vertinimai tebėra neutralūs.

Šaltinis: Bloomberg

Svarbu: dokumento pabaigoje pateikta nuoroda dėl atsakomybės atsisakymo yra neatskiriama apžvalgos dalis.
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Paveikslas 9. Akcijų alokacija lyginant su obligacijomis
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Paveikslas 10. Alokacija akcijose tarp skirtingų turto 
klasių
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Paveikslas 11
Išsivysęčiusios rinkos                    Besivystančios rinkos
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Paveikslas 12. Alokacija obligacijose tarp skirtingų turto 
klasių
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Neutrali Dabar

Įvairūs veiksniai, įtakojantys Ramiojo vandenyno regiono rinkas, 
pagerėjo: įmonės sugebėjo uždirbti gerus pelnus, o Japonijos banko 
pastangos padidinti pinigų kiekį, gerino likvidumą. Vis dėlto 
vertinimai, rizikos premijos ir pelnų augimo prognozės, prie esamu 
kainų lygiu nėra patrauklūs. Japonija labai atsiliko nuo pasaulinių 
rinkų ir dėl to tikriausiai nebe už kalnų tas laikas, kai Japonijos, o 
taip pat ir kitos Ramiojo vandenyno regiono rinkų augimas 
stabilizuosis ir jos atsidurs priešakyje. Vis dėlto Japonijos 
atsigavimas labai priklauso nuo eksporto atsigavimo, nes dėl 
defliacijos vidaus išlaidos toliau mažinamos ir kol kas neleidžia 
prognozuoti, kad ji pralenks kitas rinkas.

 Besivystančios rinkos. Išlikdami neutralūs besivystančių pasaulio
rinkų atžvilgiu, tokios pačios pozicijos laikomės vertindami ir 
Vidurio bei Rytų Europos akcijas. Mūsų nuomone, VRE regionas 
turi mažiau šansų pralenkti kitas rinkas, nes vertinimai yra šiek tiek 
aukštoki, o 2009 – 2011 m. laikotarpiui prognozuojami pelnų
augimai yra gan optimistiški, kas palieka didesnę tikimybę 
neigiamiems siurprizams. 
Rusijos akcijų atžvilgiu mes taip pat išliekame neutralūs. Rizikos 
premija, kurią siūlo Rusijos akcijos, lyginant su pasaulio 
besivystančiomis rinkomis, vertinant pagal paskutinių 12 mėnesių 
P/E  yra kur kas mažesnė už istorinę normą. Tuo pat metu mes gana 
optimistiškai žiūrime į Rusijos įmonių pelnų augimą 2010 m. Taip 
pat mano daugelis analitikų – Rusijos akcijos yra gana pigios, 
vertinant išankstiniu 2010 m. P/E pagrindu (8 pav.). Šiuo metu 
Rusijos akcijos prarado patrauklumą ir dėl neseniai kritusių naftos 
kainų. Rusijai bus labai naudingas centrinio banko pinigų politikos 
sąlygų gerinimas mažinant palūkanas 2010 m., nes infliacija šalyje 
mažėja.

Obligacijų rinkų apžvalga
 Vyriausybinės obligacijos. Vyriausybinių obligacijų pozicijos 

lyginamojo svorio mes nedidiname dėl to, kad akcijų turto klasė yra 
patrauklesnė. Tuo pat metu vyriausybės skolos turto klasė pati 
susiduria su rimtomis problemomis. Graikijos skola parodė, kad 
Europos vyriausybinių obligacijų rinkos yra gana jautrios augančiam 
rinkų pesimizmui Europos valstybių atžvilgiu. Graikija turi labai 
rimtų problemų, nes ji yra įsipareigojusi savo biudžeto deficitą 
sumažinti nuo 12,7 % BVP 2009 m. iki 3 % iki 2012 m. Šiais metais 
Graikijai reikia refinansuoti 50 mlrd. EUR skolą. Didžiąją dalį –
pirmoje šių metų pusėje.

 Įmonių obligacijos. Įmonių obligacijoms mes ir toliau priskiriame 
didesnį lyginamąjį svorį, nes ši turto klasė vis dar duoda vertę, 
lyginant su vyriausybės skola ir priemoka už riziką gali toliau mažėti 
(mažesnis pajamingumas reikštų aukštesnes obligacijų kainas).

 Aukšto pajamingumo obligacijos. Aukšto pajamingumo obligacijų 
didesnį lyginamąjį svorį mes padidiname dėl padidėjusių rizikos 
premijų ir palankesnių prognozių dėl skolų negrąžinimo lygio.  2009 
m. Europos aukšto pajamingumo obligacijų rinka atgavo visus 
nuostolius, kuriuos buvo patyrusi per kreditų krizę, nes indeksas 
išaugo 70 % - tai yra didžiausia visų laikų metinė grąža šioje turto 
klasėje. Rizikos premija (papilomas pajamingumas, lyginant su 
Vokietijos vyriausybinėmis obligacijomis) sumažėjo, gerokai 
priartėdami prie istorinių lygių. Skolų negrąžinimo lygis labai 
išaugo, o refinansavimo rizika yra maža, nes kapitalo rinkos jau vėl 
atsivėrė didelio pajamingumo obligacijų emitentams. Net ir toms 
bendrovėms, kurių pinigų srautai yra maži arba neigiami, gali 
pavykti išsilaikyti 2010 metais, nes grynųjų pinigų pozicijas galės 
papildyti iš leidžiamų skolos vertybinių popierių ir akcijų emisijų. 

 Besivystančių rinkų obligacijos. Didesnį lyginamąjį svorį, mūsų 
nuomone, ir toliau turi besivystančių rinkų skola, nes jai toliau 
turėtų būti naudingas gerėjantis veiklos ciklas ir palankus rizikos 
premijos lygis. Be to, besivystančių rinkų skirtumai nuo pagrindinių 
išsivysčiusių rinkų pagal skolos lygius yra akivaizdus. Pagal TVF 
prognozes vidutinės G-10 valstybės skolos lygiai 2010 m. pabaigoje 
sieks 120% BVP, o besivystančiose rinkose šis rodiklis yra ties 40 
% riba.

Svarbu: dokumento pabaigoje pateikta nuoroda dėl atsakomybės atsisakymo yra neatskiriama apžvalgos dalis.
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Fondai

JAV akcijų rinkos indekso S&P500 grąža sausio mėnesį siekė -3,7 %. 
JPM US Value ir T. Rowe Price US Large Cap Value indeksą pralenkė 
atitinkamai +2,3 ir +1,7 %. Ketvirtajame ketvirtyje T. Rowe Price 
augimą skatinę veiksniai buvo investicijos į pramonės, paslaugų 
įmonių, informacinių technologijų (Microsoft ir Windows 7 įdiegimas) 
ir medžiagų sektorius, o investicijų į energetikos ir vartojimo prekių ir 
paslaugų sektorių rezultatas buvo neigiamas. JPM US Value buvo 
naudingos didesnės investicijos į akcijas energetikos ir informacinių 
technologijų, vartojimo prekių ir paslaugų ir medžiagų sektoriai 
mažino grąžą. JAV į atsargų didinimą orientuotas Pictet US Equity 
Growth Selection nuo indekso atsiliko 1,7 %, šiuo metu daugiausia 
investuojantis į technologijų, vartojimo prekių ir paslaugų, finansų ir 
energetikos sektoriuose.

Sausio mėnesį Europos akcijų rinkų indeksas DJ Stoxx 600 Index 
sumažėjo 2,7 %. Franklin Templeton Mutual European indeksą 
pralenkė 1 %. Tai nulėmė investicijos į Šveicarijos liftų gamintoją 
Schindler, JK diversifikuotos kasybos grupę Anglo American ir 
vokiečių automobilių gamintoją Daimler. Kitas į Europą orientuotas 
fondas JPM Europe Strategic Value davė tokią pačią grąžą kaip ir  
lyginamasis indeksas.

Pasaulinių akcijų rinkų indeksas MSCI World index sausio mėnesį 
krito -4,2 %, mūsų pasirinktas T. Rowe Price Global Equity fund nuo 
indekso atsiliko -0,3 %, ketvirtajame ketvirtyje fondui buvo naudingos 
investicijos į vartojimo prekių ir paslaugų ir informacinių technologijų 
sektorių, o pozicijos komunalinių paslaugų sektoriuje jo rezultatus 
pablogino. 

Besivystančių rinkų lyginamasis indeksas MSCI EM index sausio 
mėnesį sumažėjo 5,6 %. Fondas T. Rowe Price EM equity fund nuo 
indekso atsiliko 0,7 %. Ketvirtajame ketvirtyje fondas uždirbo pelną, 
pasirinkdamas Kinijos akcijas. Rusijoje fondui buvo naudingos 
investicijos į mažmeninės prekybos kompaniją X5, o taip pat ir Wal-
Mart de Mexico, bet investicijos į Jungtinių Arabų Emyratus ir Pietų 
Korėjos akcijas buvo nuostolingos. Fondas pirmumą teikia sektoriams, 
orientuotiems į vidaus paklausą.

Azijos akcijų rinka sausio mėnesį baigė su 3 % nuostoliu, vertinant 
pagal MSCI AC Asia Pacific Index. Franklin Templeton Asian 
Growth fund nuo indekso atsiliko 1,9 %. Ketvirtajame ketvirtyje 
fondas uždirbo pelną investuodamas į sektorius, susijusius su 
pagrindinėmis prekėmis, tokius kaip Indijos ir Kinijos gelež ies ir 
aliuminio gamybos sektoriai. Tailando ir Indonezijos komerciniai 
bankai ir vartotojų finansavimo bendrovės taip pat prisidėjo prie fondo 
grąžos. Pinigines įplaukas fondas gavo padidinęs pozicijas Kinijoje, 
Indijoje ir Tailande.

Į išsivysčiusias rinkas labiau orientuotas JPM Pacific equity fund, 
sugebėjęs pralenkti indeksą 0,6 %, ketvirtajame ketvirtyje 
investavo į Japonijos ir Australijos akcijas. Kalbant apie 
išsivysčiusias Azijos valstybes, Japonijos akcijų biržos indeksas 
Nikkei 225 sausio mėnesį sumažėjo 3,3 %, o mūsų investicinis 
Franklin Templeton Japan fund fondas indeksą pralenkė 1,7 %. 
Ketvirtajame ketvirtyje fondas padidino savo pozicijas mašinų ir 
chemijos gaminių sektoriuose.

Rusijos akcijų rinkos indeksas MSCI Russia sausio mėnesį išaugo 
+5,6 % (EUR), o Swedbank Russia uždirbo papildomą +0,4 % 
pelną. Fondas dalyvavo Rusijos krovinių gabenimo paslaugų 
bendrovės Global Trans antriniame akcijų išplatinime. Didesnių 
pokyčių portfelyje neįvyko, grynųjų pinigų pozicija šiek tiek 
padidėjo dėl kai kurių išpirkimų. Rytų Europos (išskyrus Rusiją) 
akcijų rinkos indeksas DJ Stoxx EU Enlarged sausio mėnesį 
pakilo 3 %, o Swedbank Eastern Europe papildomai uždirbo 1 % 
pelną. 

JPM Global Natural Resources fondo kaina sausio mėnesį 
sumažėjo 3,2 %. Ketvirtajame ketvirtyje šiam fondui buvo 
naudinga investuoti į aukso ir brangiųjų metalų bei geležies rūdos 
ir anglies sektoriaus bendrovių akcijas. Julius Baer Commodity 
fund sausio mėnesį nukrito 8 % (EUR). Fondas turi mažą 
lyginamąjį svorį pramoninių metalų sektoriuje (panaikinęs jame 
savo pozicijas) ir pirmumą teikia ne gyvuliams, o grūdams ir 
aliejinių augalų sėkloms. Rogers International commodity index 
sausio mėnesį nukrito -7,9 %.

Europos obligacijų rinkos sausio mėnesį baigė „teigiamoje 
teritorijoje“, JPM Maggie index sausio mėnesį išaugo 0,7 %. T. 
Rowe Price Euro Corporate Bond fund indeksą pralenkė 1,1 %. 
Fondas ir toliau pirmumą teikia finansų įmonėms (dėl patrauklių 
ilgalaikių vertinimų) ir žemesnį reitingą turintiems vertybiniams 
popieriams. Julius Baer Emerging Bond Fund sausio mėnesį 
išaugo +0,1 %, Fondo valdytojai daugiau investuoja ne į BB, o 
BBB ir B reitingą turinčias šalis. Fondas sumažino savo pozicijas 
Venesueloje (nors apskritai fondo lyginamasis svoris čia tebėra 
didelis); pagrindinės fondo pozicijos yra Argentina, Urugvajus, 
Rusija ir Indonezija, o mažiausios – Brazilija, Panama, Vengrija ir 
Turkija. Dabartinė fondo grynųjų pinigų pozicija yra apie 12 %. 
BlueBay EM obligacijų vietine valiuta fondo rodikliai sausio 
mėnesį nepasikeitė; gruodį fondas gavo pelną, daugiau investavęs 
į Brazilijos, Korėjos ir Indijos valiutomis nominuotus skolos 
vertybinius popierius, o taip pat iš Turkijos su infliacija susijusių 
obligacijų; didžiausius neigiamus rezultatus fondui atnešė 
pozicijos Rusijos valiuta.

Šią tyrimo ataskaitą parengė Estijos AS Swedbank, Latvijos AS Swedbank ir Lietuvos „Swedbank“, AB Baltijos investicijų centro analitikai (toliau 
minėtieji bankai ir visi jų padaliniai arba filialai kartu – Swedbank Baltijos bankininkystė). Kadangi tyrimų padalinio veikla skiriasi nuo kitų 
Swedbank Baltijos bankininkystės kredito įstaigų veiklos, tyrimo ataskaitoje išdėstytos nuomonės gali skirtis nuo kitų Swedbank Baltijos 
bankininkystės darbuotojų pareikštų nuomonių.
Ši ataskaita remiasi viešai skelbiama informacija, kuri yra laikoma patikima ir atspindi asmenines bei profesionalias analitikų nuomones apie ją. 
Ataskaita teisingai parodo, kaip analitikai suprato informaciją tyrimo rengimo metu, o pasikeitus aplinkybėms gali pasikeisti ir tokios informacijos 
supratimas. Ši ataskaita buvo parengta panaudojant geriausius analitikų įgūdžius ir, remiantis jų turimomis žiniomis, ji yra teisinga ir tiksli, tačiau 
jokia Swedbank Baltijos bankininkystės įmonė ar jos direktoriai, pareigūnai ar darbuotojai neprisiima jokios atsakomybės tuo atveju, jeigu paaiškėtų, 
kad šioje ataskaitoje pateiktos aplinkybės yra neteisingos arba netikslios.  
Jums pateiktas tyrimas yra informacinio pobūdžio. Šios ataskaitos jokiu būdu negalima laikyti Swedbank Baltijos bankininkystės įmonės ar jos 
direktorių, pareigūnų ar darbuotojų pažadu arba patvirtinimu, kad ataskaitoje apibūdinti įvykiai įvyks, arba, kad paaiškės, jog prognozės yra 
teisingos. Be to, šios ataskaitos negalima vertinti kaip rekomendacijos investuoti į vertybinius popierius, sudaryti finansinius sandorius arba imtis 
kokių nors kitų veiksmų.  Swedbank Baltijos bankininkystė ir jos direktoriai, pareigūnai ir darbuotojai neatsako už jokius nuostolius, kuriuos Jūs 
galite patirti dėl to, kad pasikliausite šia ataskaita. 
Mes pabrėžiame, kad ekonominės aplinkos arba turto kainų pokyčių prognozavimas yra spekuliatyvaus pobūdžio, ir tikroji padėtis gali visiškai 
skirtis nuo ataskaitoje išdėstytų prielaidų. Ankstesnė veikla neužtikrina panašios veiklos ateityje ir neparodo būsimų pokyčių krypties. Investicijos į 
užsienio rinkas labai priklauso nuo užsienio valiutų kursų pokyčių, kurie gali daryti poveikį investuotojo veiklai.
JEIGU JŪS NUSPRĘSITE SAVO VEIKLOJE VADOVAUTIS ŠIA ATASKAITA, VISĄ ATSAKOMYBĘ PRISIIMSITE JŪS PATYS

Informacija tel. 1884 arba info@swedbank.lt


