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** - Euro zonos eilutėje pateikiami Vokietijos obligacijų pajamingumai.
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Obligacijų rinka

 Po didelių kritimų gegužės mėn. daugumos pasaulio 
akcijų rinkų ir rizikingų turto klasių padėtis birželio mėn. 
stabilizavosi. Ž aliavos buvo viena rizikingų turto klasių, 
kurių kaina tebekrito, o tuo tarpu Vidurio ir Rytų
Europos akcijų rinkos lyginant su kitomis, buvo tarp 
labiausiai augusių.

 Pasitikėjimą šiomis akcijų rinkomis padidino papildomos 
pagrindinių centrinių bankų intervencijos, taip pat jų 
finansinės integracijos į euro zoną tolesnė plėtra.

 Ispanija, kuri yra ketvirtoji pagal dydį euro zonos 
ekonomika, ir Kipras, viena iš mažiausių ekonomikų, 
paprašė tarptautinės finansinės pagalbos.  Abi šalys 
pagalbos prašo bankininkystės sektoriaus kapitalo 
būklei pagerinti.

 Siekiant, kad nebebūtų tokio valstybinių ir 
bankininkystės sektoriaus finansų susietumo, 
pagrindinių euro zonos šalių atstovai Europos Vadovų 
Tarybos susitikime paskutinėmis birželio dienomis 
palaikė bankų sąjungos idėją. 85
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Svarbu: dokumento pabaigoje pateikta nuoroda dėl atsakomybės atsisakymo yra neatskiriama apžvalgos dalis.
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1 pav. Naftos ir pramoninių metalų kainos
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2 pav. Ispanijos ir Italijos vyriausybių vertybinių popierių 
pajamingumai lieka aukščiausiuose lygiuose – 10 metų VP 
pajamingumai
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3 pav. Pasauliniai verslo ciklai lėtėja greičiau nei rinkos 
tikėjosi – Citigroup ekonominių siurprizų indeksas
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JAV Europa

Japonija Besivystančios rinkos

Šaltinis – Bloomberg, 2012.05.04
4 pav. Rytų Europos akcijų rinkų pokyčiai 2012 m. (vietine 
valiuta)

Mėnesio apžvalga
Po didelių kritimų gegužės mėnesį daugumos pasaulio akcijų 
rinkų ir rizikingų turto klasių padėtis birželio mėnesį stabilizavosi.  
Pasitikėjimą šiomis akcijų rinkomis padidino papildomos 
pagrindinių centrinių bankų intervencijos, taip pat jų finansinės 
integracijos į euro zoną tolesnė plėtra. Išsivysčiusių rinkų akcijos 
lyginant su MSCI World akcijų indeksu eurais pakilo 2,5%, o 
besivystančių akcijų rinkos lyginant su MSCI World akcijų 
indeksu eurais išaugo 1%. Žaliavos buvo viena iš tų rizikingų 
turto klasių, kurių kaina birželio mėn. tebekrito (1 pav.). 
Mažesnė nei tikėtasi žaliavų paklausa Kinijoje buvo pagrindinė 
priežastis, dėl kurios toliau krito elektros energijos ir pramoninių 
metalų kainos.

Graikijoje birželio 17 d., praėjus 1,5 mėn., įvyko antrieji 
Parlamento rinkimai. Skirtingai nei gegužės mėn., partijos, 
kurios pritaria esamam tarptautinės finansinės pagalbos 
priemonių paketui, įgijo nedidelę daugumą ir sugebėjo 
suformuoti koalicinę vyriausybę. 

Birželio mėn. dėmesio centre buvo ne tik Graikija, bet ir kitos 
finansinių sunkumų turinčios euro zonos šalys. Ispanija, kuri yra 
ketvirtoji pagal dydį euro zonos ekonomika, ir Kipras, viena iš 
mažiausių ekonomikų, paprašė tarptautinės finansinės 
pagalbos.  Abi šalys pagalbos prašo bankininkystės sektoriaus 
kapitalo būklei pagerinti. Kipro bankai prašė pagalbos po to, kai 
buvo patirti dideli nuostoliai investavus į Graikijos vyriausybės 
vertybinius popierius ir šiai neįvykdžius įsipareigojimų. Ispanijoje 
dėl nekilnojamo turto kainų burbulo kainų sprogimo neveiksnių 
banko paskolų skaičius išaugo labiau nei kada nors anksčiau. 
Mėnesio pabaigoje rinkose pasklido žinia, kad Slovėnija taip pat 
gali greitai prašyti tarptautinės finansinės pagalbos. Jeigu taip 
atsitiktų, euro zonos ekonomikų, kurioms reikia finansinės 
pagalbos, skaičius padidėtų iki šešių.

Ispanijos ir Kipro pagalbos prašymas neturi tiesioginio poveikio 
vyriausybės obligacijų pajamingumams, kurie stabiliai išlieka 
visų laikų aukštumose (2 pav.). Finansinėse rinkose buvo 
kalbama, kad kapitalo injekcijos į bankininkystės sektorių 
padidins vyriausybių skolos lygį.  Siekdami, kad nebebūtų tokio 
valstybinių ir bankininkystės sektoriaus finansų susietumo, 
pagrindinių euro zonos šalių atstovai Europos Vadovų Tarybos 
susitikime paskutinėmis birželio dienomis palaikė bankų 
sąjungos idėją.  Jie nusprendė sukurti bankų visai zonai skirtus 
reguliavimo instrumentus ir leido stabilumą Europoje 
užtikrinantiems mechanizmams (EFSF, ESM) teikti finansinę 
pagalbą tiesiogiai sunkumų turintiems bankams.   

Akcijų rinkose didelis dėmesys buvo skiriamas ne tik euro zonos 
finansinei krizei, bet ir pasaulio verslo ciklo sulėtėjimui birželio 
mėn. Ekonominė veikla lėtėjo visose pagrindinėse ekonomikose 
greičiau nei buvo tikėtasi. Todėl pasaulio verslo ciklo netikėtumo 
indeksas kai kuriose šalyse tapo toks blogas, koks paskutinį 
kartą buvo 2011 m. rudenį (3 pav.).

Naftos kainos mažėjimas turėjo teigiamą poveikį naftą 
importuojančioms Vidurio ir Rytų Europos ekonomikoms ir jų 
akcijų rinkoms. Birželio mėn., po ilgo laikotarpio, Vidurio ir Rytų 
Europos regiono akcijų rinkose padėtis palyginti buvo itin gera. 
Pagerėjimas įvyko daugiausia dėl Turkijos rinkos, agentūrai 
„Moody‘s“ Turkijos skolinimosi reitingą kilstelėjus vienu laipteliu į 
viršų, iki Ba1 (4 pav.).
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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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6.0%

Turto perpozicionavimas akcijų ir fiksuotų palūkanų klasėse

Prognozės
Nepaisant pasaulio verslo ciklo sulėtėjimo, daugumoje akcijų rinkų 
birželio mėn. buvo pastebimas šioks toks kilimas. Teigiamas 
tendencijas pirmiausia palaikė tai, kad tikimasi pagrindinių centrinių 
bankų papildomos piniginės paramos.

Prasidėjus liepai, matome, kad panašūs veiksniai, kurie turėjo įtakos 
per pastaruosius du mėnesius, ir toliau jos turės pasaulinėms 
finansinėms rinkoms – i) neigiama yra tai, kad dėl euro zonos 
finansinės situacijos blogėjimo ir pasaulinio verslo ciklo sulėtėjimo 
yra visiškai neužtikrintas verslo sektoriaus pajamų augimas; ii) antra 
vertus, koordinuojamos politikos priemonėmis galima pasiekti 
teigiamų tendencijų rizikingų turto klasių rinkose. Todėl mes 
manome, kad  regioninė pozicija gali sukurti didesnę vertę, lyginant 
su pozicija, kai vykdoma kryptinga prekyba tarp akcijų ir obligacijų. 
Mūsų reguliariai atliekama rinkos rodiklių analizė rodo, kad didelis 
žaliavų kainų (ypač naftos) kritimas gegužės ir birželio birželio mėn. 
turėtų padaryti teigiamą poveikį neseniai sulėtėjusiam pasauliniam 
verslo ciklui.

Padėtis akcijų rinkose
 Išsivysčiusios rinkos. Ramiojo vandenyno regione pozicijas 

sumaž iname iki maž esnio lyginamojo svorio, lyginant su kitomis 
išsivysčiusiomis akcijų rinkomis. Ramiojo vandenyno regiono, 
įskaitant Japoniją, akcijos šiuo metu yra santykinai brangesnės.  
Europoje susilpnėjęs euro kursas turėtų suteikti teigiamą 
postūmį įmonių pajamoms ir verslo ciklui.

 Besivystančios rinkos. Besivystančių rinkų poziciją mes 
sumažiname iki neutralios. Atpigusios žaliavos daro neigiamą 
poveikį ištekliais turtingų besivystančių šalių akcijoms. Antra 
vertus, galimi piniginiai ir finansiniai stimulai Kinijoje užtikrintų 
teigiamą postūmį visoms turto klasėms bent jau trumpą laiką.

Padėtis obligacijų rinkose
Fiksuotų pajamų turto klasėje mes ir vėl padidiname investicinės 
krypties įmonių obligacijų poziciją iki didesnio lyginamojo svorio 
lyginant su euro zonos vyriausybių obligacijomis.  Obligacijų rinkos 
tapo patrauklesnės, padidėjus įmonių obligacijų pirkimo ir pardavimo 
pajamingumų skirtumams ir kai kurių euro zonos vyriausybių 
obligacijų pajamingumams kritus iki visų laikų žemiausių lygių. Be 
to, kaip rodo istorija, įmonių kreditai  buvo panadojami palyginti 
gerai lėtoje, tačiau teigiama linkme besivystančioje pasaulio verslo 
ciklo aplinkoje. Peržiūrėdami Privataus portfelio produkto obligacijų 
alokacijas, mes renkamės trumpalaikes investicijas į vyriausybių 
obligacijas.
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Pastaba: Diagrama atspindi taktinę Swedbank Baltijos 
investicijų centro turto alokaciją  2012 m. birž elio 1 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

JAV akcijų rinkos birželio mėn.1 išaugo 3,9%. T. Rowe 
Price US Blue Chip Equity Fund atsiliko nuo indekso. 
Gegužės mėn. pabaigoje fondas turėjo didelę lyginamojo 
svorio poziciją vartojimo prekių ir paslaugų bei IT 
sektoriuose, bei mažesnio lyginamojo svorio poziciją 
kasdieninio vartojimo prekių ir paslaugų sektoriuje.

Europos akcijų rinkos indekso grąž a birželio mėn. buvo 
5,5%. Franklin Templeton Mutual European fund ir JPM 
Europe Select Equity Fund nepavyko pasivyti indekso, o 
JPM Europe Dynamic Mega Cap Fund šį mėnesį pralenkė 
indeksą. 

Europos akcijų rinkos grąža birželio mėn. buvo 5,1 %, 
skaičiuojant doleriais. T. Rowe Price Global Equity Fund
nepavyko pasivyti indekso.  Fondas turėjo didelę 
lyginamojo svorio poziciją Kinijoje ir JAV, atsilikimą lėmė 
maž esnio lyginamojo svorio pozicijos Japonijoje.
JPMorgan Global Focus Fund taip pat atsiliko nuo 
indekso, bet išsilaikė palyginti arti jo.

Japonijos akcijų rinkos indeksas Nikkei 225 birželio mėn. 
išaugo 5,5 %, skaičuojant jenomis, o skaičiuojant eurais –
1,2 %. Japan Stock Fund ir Franklin Templeton Japan 
Fund fondai pralenkė indeksą.

Azijos akcijų rinka, vertinama pagal MSCI All Countries
Asia Pacific indeksą, birželio mėn. išaugo 4,4%, 
skaičiuojant doleriais, o skaičiuojant eurais – 2%. 
JPMorgan Pacific Equity Fund pirmoje mėnesio pusėje 
beveik neatsiliko nuo indekso, bet vėliau nukrito žemiau jo.

Pasaulio besivystančių rinkų grąža birželio mėn. buvo 
3,9%, skaičiuojant doleriais. T. Rowe Price Global 
Emerging Markets Equity Fund liko šiek tiek ž emiau 
indekso. Fondas turėjo didelę lyginamojo svorio poziciją 
Kinijoje ir maž esnio lyginamojo svorio pozicijas Taivanyje 
bei Pietų Afrikoje. JPMorgan Emerging Markets Equity 
Fund mėnesio pradžioje pralenkė indeksą.

Birželio mėn. Rusijos akcijų rinkos indeksas išaugo 6,6% 
(MSCI Russia 10-40), skaičiuojant eurais.  Swedbank 
Russian Equity Fund daugiausia atkartojo indekso 
pokyčius. Fondo trijų pagrindinių bendrovių „Sberbank“, 
„Lukoil“, „Rosneft“ investicijos sudaro daugiau kaip 25%.

Rytų Europos (išskyrus Rusiją) akcijų rinkos indeksas DJ 
Stoxx EU Enlarged Total Return birželio mėn. mėnesį 
išaugo 10 %. JPMorgan Europe Convergence Equity Fund 
pralenkė lyginamąjį indeksą dėl didelio (apie 40%) svorio 
Turkijoje, kuri per pastaruosius mėnesius buvo stipriausia 
Rytų Europos akcijų rinka. Franklin Templeton Eastern 
Europe Fund atsiliko nuo indekso.

Birželio mėn. euro zonos bendrovių obligacijų teikiamos 
pajamos sumažėjo 0,55%, vertinant pagal iBoxx € Liquid 
Corporates indeksą. T. Rowe Price EURO Corporate 
Bond Fund pralenkė lyginamąjį indeksą todėl, kad turi 
didesnį svorį žemiausiame investavimo lygmenyje (BBB-), 
daugiau investuodamas į mažiau vertinamas obligacijas.

Euro zonos vyriausybių obligacijų grąža buvo -0,66%, 
vertinant pagal JPM GBI EMU indeksą. JPMorgan EU 
Government Bond atsilieka nuo lyginamojo indekso. Julius 
Baer Euro Government Bond Fund mėnesio eigoje 
atkartojo indekso pokyčius. Swedbank Robur Euro Bond 
Fund mėnesio pradžioje pralenkė indeksą.

Birželio mėn. besivystančių rinkų obligacijų indeksas 
JPMorgan EMBI Plus išaugo 3,9 %. T. Rowe Price Global 
Emerging Markets Equity Fund nepavyko pasivyti indekso. 
Fondas turėjo dideles lyginamojo svorio pozicijas 
Brazilijoje bei Rusijoje ir maž esnio lyginamojo svorio 
pozicijas Filipinuose, Peru ir Kolumbijoje.

Praėjusį mėnesį Merrill Lynch European Currency High 
Yield Constrained indekso grąža buvo 1,9%. Franklin 
Templeton High Yield Euro Bond Fund pralenkė indeksą.

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

                                               
1 Rinkos padėčiai įvertinti naudojami MSCI total return indeksai ir grynieji dividendai, jei nenurodyta kitaip.
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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


