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Šaltinis – Bloomberg
*-2012.02.01
** - Euro zonos eilutėje pateikiami Vokietijos obligacijų pajamingumai.

Trumpai apie rinkas Pasaulio rinkų dinamika
Akcijų rinka
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Obligacijų rinka

 Visoms didžiosioms akcijų, skolos vertybinių 
popierių ir žaliavų rinkoms 2012 m. pradž ia buvo 
labai sėkminga.

 Besivystančios rinkos pralenkė kitas akcijų rinkas, 
o obligacijų pajamingumas buvo vienas didžiausių.  

 Rinkas palaikė ECB likvidumo injekcijos, labiau 
subalansuoti Europos ir besivystančių rinkų 
rodikliai bei mažas investuotojų aktyvumas metų 
pradž ioje.

 Akcijų poziciją vasario mėnesį mes padidiname iki 
didesnio lyginamojo svorio; metų pradžioje mes ją 
buvome padidinę iki neutralios dėl pagerėjusių 
reguliariai analizuojamų akcijų rinkos rodiklių ir 
vertinimų.
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Svarbu: dokumento pabaigoje pateikta nuoroda dėl atsakomybės atsisakymo yra neatskiriama apžvalgos dalis.
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1 pav. Trumpesnio termino suverenių obligacijų pajamingumai 
mažėja, dėl ECB operacijų. 2 metų trukmės obligacijų 
pajamingumai.
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2 pav. Fed palūkanų normų prognozė ir dėl Irano įtampos 
pakilusios žaliavų kainos. 2011.11.01 = 100. 
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Auksas Sidabras Brent nafta

Šaltinis – Bloomberg.
3 pav. „Citigroup economic surprise index“ (ekonomikos 
siurprizų indeksas) rodo labiau subalansuotus skelbiamus 
duomenis iš Europos ir besivystančių rinkų.
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JAV Euro zona Besivystančios rinkos

Šaltinis – Bloomberg.
4 pav. Vengrijos forintas pademonstravo smarkų augimą po 
vyriausybės sprendimo bendradarbiauti. 2011.11.01 = 100

Mėnesio apžvalga
Nepaisant tebeegzistuojančių finansinių problemų ir euro zonos 
valstybėms narėms sumažintų kredito reitingų, 2012 m. pradžia visoms 
pagrindinėms pasaulio akcijų rinkoms buvo labai sėkminga. 
Išsivysčiusioms rinkoms, kurių vertinimui naudojamas „MSCI World“ 
indeksas, sausio mėnuo buvo sėkmingiausias nuo 1994 m., o 
besivystančioms rinkoms (kurioms vertinti naudojamas „MSCI EM“ 
indeksas) – nuo 2001 m. Labai teigiamus vertinimus rizikingo turto 
atžvilgiu visų pirma lėmė (i) Europos Centrinio Banko (ECB) likvidumo 
injekcijos, padėjusios sumažinti Europos bankinio sektoriaus likvidumo 
riziką, (ii) nuolat blogėjančio ekonominio ciklo būklės stabilizavimasis
Europoje ir pagrindinėse besivystančiose rinkose, (iii) nedidelės 
investuotojų turimos rizikingo turto pozicijos 2012 m. pradžioje.
Gruodžio mėnesio viduryje ECB suteikė euro zonos centriniams bankams 
3 metų termino kredito liniją, kuria jie gali naudotis be apribojimų. Sausį 
dalis likvidumo buvo nukreipta į euro zonos vyriausybės obligacijų rinkas. 
Italija, Ispanija ir Prancūzija surengė kelis sėkmingus obligacijų 
aukcionus, o pernai to padaryti joms nepavyko. Euro zonos periferinių 
valstybių vyriausybių (išskyrus Portugaliją) obligacijų palūkanų normos 
krito, ypač trumpalaikių obligacijų, kurių trukmė yra iki 3 metų (1 pav.). 
Net ir kredito reitingų sumažinimui (Prancūzija ir Austrija prarado 
„Standard & Poor’s“ suteiktą aukščiausią AAA reitingą) euro zonoje 
nepavyko užgožti gerėjančios situacijos skolos vertybinių popierių 
rinkose. 
Kartu su sėkmingais vyriausybės obligacijų aukcionais skolos rinkos taip 
pat pradėjo atsiverti investicinės krypties reitingus turinčioms bendrovių 
obligacijoms. Europos bendrovės šioje turto klasėje per sausį išleido 
daugiau obligacijų nei per visą 2011 m. antrąjį pusmetį. Dėl to sumažėjo 
aukštesnius ir žemesnius reitingus turinčių bendrovių obligacijų 
pajamingumų skirtumai.
Pasauliniu mastu rizikos „apetitą“ skatino dar vienas svarbus centrinis 
bankas. JAV Federalinis rezervų bankas pirmą kartą istorijoje paskelbė 
palūkanų normų prognozę. Ji rodė, kad beveik visi palūkanų normų 
nustatymo komiteto nariai pritaria labai žemų palūkanų normų palaikymui 
bent jau iki 2014 m. pabaigos. Iki šio pareiškimo buvo tikimasi, kad labai 
žemos palūkanų normos laikysis iki 2013 m. vidurio. 
Kadangi per artimiausius metus JAV vyriausybės obligacijų 
pajamingumas gali išlikti labai žemas, kitos nerizikingo turto klasės darosi 
vis patrauklesnės investuotojams. Dėl to žaliavų ir ypač spalvotųjų metalų 
kainų šuolį labiausiai paskatino minėtas Federalinio rezervų banko 
pareiškimas (2 pav.). Naftos kainos augimą taip pat skatino didėjanti 
įtampa trečiojoje pagal dydį naftą eksportuojančioje valstybėje – Irane. ES 
nusprendė nutraukti naftos importą iš Irano, kol Iranas nepradės 
bendradarbiauti dėl savo branduolinės programos. Iranas gamina apie 6-7
proc. pasaulinio naftos eksporto. Kadangi į Europą gabenama mažiau nei 
¼ naftos, mūsų nuomone, naftos embargas Iranui gali turėti labai rimtą 
poveikį pasaulinei naftos kainai tik jeigu prie embargo prisijungs 
„tradicinės“ Europos sąjungininkės iš Azijos (Japonija ir Korėja). 
Pagrindiniai pasaulio regionai yra skirtinguose ekonominio ciklo etapuose. 
JAV duomenys ir toliau rodo, kad šalies ekonomika auga. Euro zonos ir 
Kinijos ekonomikos augimas lėtėja, tačiau nebe taip sparčiai, kaip 
pastaruoju metu (3 pav.).
Centrinės ir Rytų Europos regiono rinkos palankiai įvertino Vengrijos 
kreipimąsi į TVF dėl kredito linijos. Susitikimuose su tarptautiniais 
kreditoriais ir Europos Komisijos atstovais Vengrija užsiminė, kad iki 
2012 m. pabaigos galėtų pakeisti kai kurias prieštaringai vertinamas savo 
priimtų teisės aktų nuostatas. Dėl to Vengrijos valiuta ir akcijos sausio 
mėnesį buvo vienos iš stipriausių (4 pav.). Kitos svarbios naujienos iš 
Centrinės ir Rytų Europos yra susijusios su Kroatija, kurioje įvyko 
referendumas dėl narystės ES. Kaip rodo preliminarūs rezultatai, už  
narystę, kuri planuojama 2012 m. birželį, balsavo daugiau kaip 66 proc. 
referendumo dalyvių. Kroatija taps 28-ąja ES nare.
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Svarbu: dokumento pabaigoje pateikta nuoroda dėl atsakomybės atsisakymo yra neatskiriama apžvalgos dalis.
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Požiūris į turto alokaciją

Turto alokacija akcijose ir obligacijose

Fiksuotų palūkanų 50%                             Akcijos 50%
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Turto perpozicionavimas akcijų ir fiksuotų palūkanų klasėse

Prognozės
Sausis buvo labai sėkmingas visam rizikingam turtui. Sumažėjus 
Europos bankinio sektoriaus likvidumo rizikai, akcijų kursas 
sparčiai kilo, o obligacijų pajamingumų skirtumai mažėjo. Metų 
pradžioje mes padidinome akcijų lyginamąjį svorį nuo mažesnio iki 
neutralaus, o pradidėjus vasariui mūsų optimizmas dar labiau 
sustiprėjo. Akcijų poziciją mes padidinome iki didesnio lyginamojo 
svorio. 

Mūsų reguliariai analizuojami akcijų rinkos rodikliai pagerėjo, 
lyginant su praėjusiu mėnesiu – kartu su teigiamu kainų pokyčiu 
sausio mėnesį pagerėjo tiek trumpalaikiai techniniai, tiek ir 
ilgalaikiai vertinimo rodikliai. Sumažėjus rinkos nestabilumui, 
rizikingo turto patrauklumas padidėjo. Tačiau mes pabrėžiame, kad 
rizika, susijusi su Euro zonos skolos krize, neišnyko, ir per 
artimiausius mėnesius kai kurių šalių laukia dideli obligacijų 
išpirkimai. ECB operacijos ir suverenių obligacijų (išskyrus 
Portugaliją) pajamingumo sumažėjimas šiek tiek pagerino situaciją, 
todėl mes galime vadovautis standartiniais rodikliais.

Padėtis akcijų rinkose
 Išsivysčiusios rinkos. Visose nuosavo turto klasėse mes turime 

proporcingai paskirstytas didesnio lyginamojo svorio akcijų 
pozicijas, išskyrus Europos ir Ramiojo vandenyno regioną, kur 
turime aktyvią santykinę poziciją. Europoje mūsų akcijų 
lyginamasis svoris yra didesnis, o Ramiojo vandenyno regione -
maž esnis. Po ECB didelių masinių likvidumo injekcijų 
pastaruoju metu likvidumo sąlygos Europoje tebėra labai 
palankios. Be to, santykinis Europos vertinimas šiuo metu yra 
ž emiausias, lyginant su kitais išsivysčiusiais regionais, ypač 
Ramiojo vandenyno regionu, įskaitant Japoniją.

 Besivystančios rinkos. Dėl didesnio akcijų lyginamojo svorio 
besivystančių rinkų pozicija taip pat bus proporcingai padidinta 
iki šiek tiek didesnio lyginamojo svorio. Sumažėjus 
nestabilumui ir prognozuojant žemesnes palūkanų normas 
išsivysčiusiose šalyse, besivystančių rinkų patrauklumas 
investuotojams didėja.

Padėtis obligacijų rinkose
Mūsų obligacijų turto klasės lyginamasis svoris yra mažesnis beveik 
visų euro zonos vyriausybių atžvilgiu. Mes ir toliau pirmumą 
teikiame įmonių obligacijų turto klasei. Po sėkmingų sausio 
mėnesio aukcionų ir dėl stiprių įmonių balansų rinkoje atsirado 
didelė kokybiškų įmonių obligacijų paklausa. Tai gali turėti 
teigiamą poveikį kredito rizikai ir skatina mus padidinti didelio 
pajamingumo kredito turto klasės pozicijos lyginamąjį svorį – tai 
atitinka ir akcijų situaciją. Paskirstydami „Privataus portfelio“ 
investavimo krypčių lėšas, mes pirmumą teikiame trumpalaikėms 
vyriausybių obligacijoms. -10% -5% 0% 5% 10%
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Pastaba: Diagrama atspindi taktinę Swedbank Baltijos 
investicijų centro turto alokaciją  2012 m. vasario 2 d. Reali 
turto alokacija ir jos pasikeitimai priklauso nuo skirtingų 
rizikos profilių. Demonstraciniais tikslais naudojama 50%/50% 
akcijų/fiksuotų palūkanų turto alokacija, pastarojoje naudojama 
subalansuota strategija.

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

Pasaulinis akcijų rinkų rodiklis – „MSCI World“ indeksas 
sausio mėnesį padidėjo 4,93 proc. „T. Rowe Price Global 
Equity Fund“ ir „JPMorgan Global Focus Fund“ rinkos 
atžvilgiu pirmavo beveik vienodai. 
JAV vertybinių popierių biržos indeksas „S&P500“ sausį 
išaugo 4,36 proc. „T. Rowe Price US Blue Chip Equity 
Fund“ pralenkė rinką. Dėka didesnio lyginamojo svorio 
pozicijos pramonės sektoriuje praėjusių metų pabaigoje 
šiam fondui pavyko pralenkti rinką. Gruodž io pabaigoje 
šis fondas turėjo didžiausią lyginamąjį svorį vartojimo 
prekių ir paslaugų sektoriuje, kurio dėka sausio mėnesį jis 
pralenkė rinką – tai gali prisidėti prie praėjusio mėnesio 
rezultato.
Europos vertybinių popierių biržos indeksas „DJ Stoxx 
600“ sausį išaugo 4,04 proc. „Franklin Templeton Mutual 
European Fund“ nuo rinkos atsiliko, istoriškai turėdamas 
mažesnės rizikos pozicijas. „JPM Europe Select Equity 
Fund“ sausio mėnesį pralenkė rinką, o praėjusių metų 
ketvirtajame ketvirtyje nuo jos buvo atsilikęs dėl 
pasirinktų akcijų.
Japonijos vertybinių popierių biržos indeksas „Nikkei 
225“ sausio mėnesį išaugo 4,17 proc. (vertinant eurais). 
„JB Japan Stock Fund“ sausį buvo šiek tiek silpnesnis. 
Azijos vertybinių popierių biržos rodiklis – „MSCI AC 
Asia Pacific“ indeksas sausį padidėjo 7,04 proc. (vertinant 
eurais). „JPMorgan Pacific Equity Fund“ pralenkė rinką –
ypač mėnesio viduryje. Gruodž io pabaigoje šis fondas 
turėjo didesnio lyginamojo svorio poziciją Honkonge ir, 
skirtingai nuo lyginamojo indekso – turėjo poziciją 
Indijoje. Honkongo akcijomis buvo labai sėkmingai 
prekiaujama mėnesio viduryje, o Indija regione pirmavo 
sausio mėnesį. 

Pasaulio besivystančių rinkų indeksas „MSCI Emerging 
Markets“ sausio mėnesį išaugo net 11,24 proc. (vertinant 
JAV doleriais). „T. Rowe Price Global Emerging Markets 
Equity Fund“ beveik visą mėnesį atkartojo rinkos 
pokyčius, o paskutinėmis mėnesio dienomis šiek tiek 
atsiliko nuo rinkos. „JPMorgan Emerging Markets Equity 
Fund“ atkartojo rinkos pokyčius.
Rusijos vertybinių popierių biržos indekso „MSCI Russia 
10/40“ augimas sausio mėnesį siekė 15,65 proc. (vertinant 
eurais). „Swedbank“ Rusijos akcijų fondas pralenkė rinką 
sėkmingo augimo antroje mėnesio pusėje dėka.
Rytų Europos (išskyrus Rusiją) vertybinių popierių biržos 
indekso „DJ Stoxx EU Enlarged“ augimas sausį siekė 
12,81 proc. „JPMorgan Europe Convergence Equity 
Fund“ neatsiliko nuo lyginamojo indekso. „Franklin 
Templeton Eastern Europe Fund“ rinką pralenkė 
daugiausia dėl sėkmingesnių pirmųjų mėnesio dienų. Šis 
fondas taip pat turi poziciją Rusijoje, kuri pirmoje mėnesio 
pusėje gana smarkiai išaugo. 
„T. Rowe Price EURO Corporate Bond Fund“ smarkiai 
augo, mėnesio pabaigoje pralenkdamas rinką. Bankinis 
sektorius vis dar sudaro didžiausiaią dalį šio fondo 
portfelyje. „JPMorgan EU Government Bond Fund“, kuris 
investuoja tik į vyriausybių obligacijas, ir „Julius Baer 
Euro Government Bond Fund“, atsargiai investuojantis į 
euro zonos periferinių valstybių vyriausybių didesnės 
rizikos obligacijas, mėnesio pabaigoje šiek tiek pirmavo, 
pralenkdamas vyriausybės obligacijų rinką.
Besivystančių rinkų obligacijų indeksas „JPMorgan EMBI 
Plus Index“ sausį išaugo 1,47 proc. „T. Rowe Price Global 
Emerging Markets Bond Fund“, per pirmąją ir pusę 
antrosios mėnesio savaitės lenkęs indeksą, o likusią 
mėnesio dalį atkartojęs rinkų pokyčius, mėnesio pabaigoje 
pralenkė rinką. „Franklin Templeton High Yield Euro 
Bond Fund“ sausio mėnesį taip pat pralenkė rinką.

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

* vidutinė metinė grąža,  JPMorgan EU Government Bond Fund  ir JB Japan Stock Fund  fondams grąžos skaičiuojamos nuo fondo įsteigimo 
dienos.

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


