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Šaltinis – Bloomberg 
*-2013.09.02 
** - Euro zonos eilutėje pateikiami Vokietijos obligacijų pajamingumai. 

Trumpai apie rinkas Pasaulio rinkų dinamika 

  Neigiami pokyčiai akcijų rinkose daugiausia buvo 
susiję su JAV Federalinių rezervų banko ketinimais 
mažinti obligacijų supirkimo apimtis. Sudėtinga 
situacija Vidurio Rytuose skatino mažinti 
prisiimamą riziką, tačiau teigiamai paveikė naftos ir 
spalvotųjų metalų kainas. 

 Dėl tebesitęsiančio investicijų atitraukimo 
besivystančių rinkų turtas ir valiutos patyrė 
ypatingai didelį spaudimą, o atotrūkis nuo 
išsivysčiusių rinkų padidėjo dar labiau. Kylančios 
aukštesnio reitingo obligacijų palūkanų normos 
mažino rizikingesnio besivystančių rinkų turto 
patrauklumą. 

 Pagerėjus ekonominiams rodikliams, sustiprėjo 
Europos akcijų rinka, akcijos kilo Rytų Europos 
rinkose, o Lenkijos ir Čekijos akcijos gerokai 
pralenkė pasaulio besivystančias rinkas. 

 Rugsėjo mėnesį akcijų atžvilgiu mes išliekame 
neutralūs ir neperskirstome jokių regioninių 
pozicijų. Kadangi besivystančių rinkų rizika išlieka 
didelė, neatmetame šių rinkų korekcijos galimybės. 

 Siekdami toliau aktyviai mažinti palūkanų normų 
riziką, paskirstydami turtą, mes mažiname 
investicinio reitingo įmonių obligacijų poziciją ir 
padidiname turto dalį, investuojamą į trumpalaikes 
vyriausybių obligacijas. 

Akcijų rinka 

 
Šaltinis – Bloomberg 

Obligacijų rinka 

 
 

 

Šaltinis – Bloomberg 

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

Rugpjūčio mėnesį JAV federalinių rezervų banko pinigų 
politikos planai ir situacija Vidurio Rytuose skatino investuotojus 
mažinti prisiimamą riziką. Mėnesio viduryje investicinių fondų 
srautai rodė, kad investuotojai pirmumą teikia gryniesiems 
pinigams, o investicijos į besivystančių rinkų turtą ir toliau 
stipriai sumažėjo. Dalis besivystančių šalių valiutų patyrė labai 
didelį spaudimą, todėl net porą kartų stipriai nukentėjo užsienio 
šalių investuotojai. 
Dar gegužės mėnesį JAV federalinių rezervų bankui užsiminus 
apie planus šiais metais pradėti mažinti iždo obligacijų pirkimus 
(dar kitaip vadinamas kiekybinio palengvinimo priemones), 
rinkos tai pakildavo, tai vėl krisdavo. Po pirmojo kritimo liepos 
mėnesį rinkos buvo atsigavusios, tačiau rugpjūtį ir vėl krito, 
suvokdamos galimą pasibaigusių pigių pinigų poveikį 
ekonomikai ir investicijoms.  
Besivystančios šalys yra jautresnės kapitalo atitraukimui, nes 
turi didesnį kapitalo poreikį einamosios sąskaitos ir biudžeto 
deficito finansavimui. Todėl didesnė rizika ir išaugusios saugių 
obligacijų palūkanų normos labiausiai įtakojo kapitalo 
atitraukimą iš šių rinkų. Planai sumažinti finansines ekonomikos 
skatinimo priemones paskatino palūkanų normų kilimą, todėl 
JAV ir Europoje (šiem tiek mažesne apimtimi) padidėjo 
ilgalaikių obligacijų pajamingumas (1 pav.).  
Užsienio investuotojams labiausiai nesėkmingos rinkos buvo 
Brazilija, Indija, Indonezija ir Turkija. Nuo gegužės mėnesį 
pasiektų aukštumų Brazilijos valiutos vertė euro atžvilgiu krito 
apie 15 %, o akcijų rinka vietine valiuta sumažėjo beveik 11 %. 
Po minėtų pokyčių Brazilijos rinka stabilizavosi, o Indijos, 
Turkijos ir Indonezijos rinkų situacija ir toliau smarkiai prastėjo 
(2 pav.). Indijos rupijos vertė euro atžvilgiu krito apie 19 %, o 
akcijų rinkos grąža vietine valiuta sumažėjo beveik 8,2 %, 
palyginti su gegužės mėnesį pasiektais lygiais; Indonezijos 
rupijos vertė krito dar 15,8 %, o akcijų rinka nuo gegužės 
mėnesio aukštumų susitraukė 19,4 %. Turkijos valiutos vertė 
euro atžvilgiu krito apie 12 %, o akcijų vertė Turkijos liromis 
sumažėjo beveik 30 %.  
Turkijos akcijų rinkai neigiamą poveikį daro ne tik centrinių 
banko planai, bet ir jos geografinė padėtis. Cheminio ginklo 
panaudojimas kaimyninėje Sirijoje ir diskusijos dėl karinio 
Vakarų atsako būtinybės pakenkė šio regiono stabilumui. 
Sumažėjo politinis stabilumas ir pasitenkinimas padėtimi 
Turkijoje, paaštrėjo problemos Egipte. Aiški šios situacijos 
pasekmė yra naftos brangimas (3 pav.), nes gali būti 
sutrikdytas eksportas iš šio regiono. Tai naudinga naftos 
gamintojams ir eksportuotojams, tačiau nepalanku pasaulio 
ekonomikos augimo perspektyvoms, nes tiek įmonėms, tiek ir 
namų ūkiams reikia mažinti išlaidas, kad galėtų vartoti ir 
investuoti. 
Centiniams bankams taikant skatinimo priemones, ekonominė 
situacija išsivysčiusiose šalyse pradėjo gerėti. JAV rodikliai 
tebėra tvirti, nors dalis iš jų ir pablogėjo. Kadangi rinkų rodikliai 
svyruoja nuo labai blogų iki labai teigiamų (Federalinių rezervų 
banko poveikis), tai tokią situaciją rinkose galima laikyti 
neutralia. Naujausi Europos rodikliai rodo, kad sustiprėjo 
gamybos sektorius ir vartotojų pasitikėjimas. Antrojo ketvirčio 
ekonomikos augimas (0,3 %, palyginti su praėjusiu ketvirčiu) 
buvo teigiamas pirmą kartą po šešis mėnesius trukusio 
nuosmukio. Pagrindinės šalys, tokios kaip Vokietija, kol kas 
tebėra stipriausios.  
Situacijos pagerėjimas pagrindinėse Europos valstybėse yra 
palankus Centrinės ir Rytų Europos ekonomikoms (4 pav.) – tai 
pastebėjo ir investuotojai. Iki pastarojo meto įvykių Lenkijos 
akcijų fondų įplaukos sparčiai didėjo. Rugpjūčio mėnesį 
Lenkijos akcijų rinkos grąža eurais padidėjo 3,8 %, o Čekijos – 
3,7 %. 

1 pav. Palūkanų normos JAV ir Europoje ėmė didėti, 10-ties metų 
vyriausybių obligacijų pajamingumai   

 
Šaltinis – Bloomberg 

2 pav. Besivystančių rinkų situacija ir toliau blogėjo, akcijų indeksai 
EUR, 2013-12-31 =100 

 
 
Šaltinis – Bloomberg 

3 pav. Naftos ir metalų kainos pastebimai išaugo, 2012-12-31=100 

 
Šaltinis – Bloomberg. 
 

4 pav. Gamybos sektoriaus pirkimų vadybininkų indeksų (PVI) 
reikšmės Europos šalyse gerėjo 

 

 Šaltinis – Bloomberg 
Reikšmė didesnė nei 50 reiškia augimą 

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



 3 

 

Prognozės 
 
JAV Federalinių rezervų banko planai pradėti mažinti kiekybinio 
skatinimo priemones šią vasarą tapo išbandymu rinkoms. Mažesnė 
centrinių bankų skatinimo parama ir padidėjusios saugių obligacijų 
palūkanų normos pablogino rizikingesnio turto padėtį.  
Centriniai bankai vis dar teikia didelę paramą likvidumui, tačiau 
pasauliniu mastu likvidumas ėmė mažėti, o tai nepalanku akcijoms. 
Mes išlaikome neutralų akcijų ir obligacijų santykį. Kai kurie akcijų 
rinkos rodikliai pagerėjo. Korekcija ir geresni įmonių pelnai akcijų 
rinkoms suteikė daugiau patrauklumo. Tačiau santykinis akcijų 
patrauklumas sumažėjo, nes obligacijų pajamingumai išaugo. Kito 
pakilimo galima tikėtis priartėjus federalinių rezervų banko 
posėdžiui, kurio metu turi būti priimtas spendimas. Palūkanų normų 
atžvilgiu mes pasirinkome saugesnę poziciją ir dar labiau 
sumažinome obligacijų trukmes portfeliuose.  

Padėtis akcijų rinkose 
 Išsivysčiusios rinkos. Kadangi Europos rinka per pastaruosius 

du mėnesius atsiliko nuo kitų pagrindinių regionų, mes 
atsisakome didesnio lyginamojo svorio pozicijos šioje rinkoje. 
Nerimas rinkose dar labiau sustiprėjo. Mėnesio pabaigoje 
Vokietijoje vyksiantys rinkimai gali paskatinti diskusijas dėl 
papildomos pagalbos poreikio Graikijai ir ekonominės situacijos 
kitose periferinėse valstybėse. Vis tik reikėtų paminėti, jog 
Europos ekonominė situacija gerėja ir tai yra gera žinia. Mūsų 
pozicijos kituose regionuose taip pat išlieka neutralios. Ramiojo 
vandenyno regione savo privačiame portfelyje mes pirmumą 
teikiame Japonijai, nes pastaruoju metu šios rinkos 
patrauklumas padidėjo, o šalies centrinis bankas ir toliau teikia 
didelę paramą likvidumui. 

 Besivystančios rinkos. Padėtis besivystančiose rinkose ir 
toliau kelia nerimą, nes JAV Federalinių rezervų banko planai 
pradėti mažinti kiekybinio palengvinimo priemones turėjo 
neigiamą poveikį akcijų kainoms ir valiutoms. Kitas Federalinio 
atvirosios rinkos komiteto (FOMC) posėdis (planuojamas 
rugsėjo mėnesio antroje pusėje) susilauks labai didelio dėmesio. 
Jo metu priimti sprendimai gali padaryti dar didesnį neigiamą 
poveikį rinkoms, labiausiai tose šalyse, kurios turi didesnį 
kapitalo poreikį. Su tikslu apriboti kapitalo atitraukimą ir 
sustiprinti valiutą dalis centrinių bankų pradėjo didinti palūkanų 
normas. Reikėtų paminėti, jog pasaulio besivystančių rinkų 
atsilikimas buvo pakankamai didelio masto, o tai reiškia, kad 
problemos yra gerai žinomos ir įvertintos. Atsižvelgdami į tai, 
mes nusprendėme šiame regione išlaikyti neutralią poziciją. 
Mažesnio lyginamojo svorio poziciją Rusijos rinkoje uždarysime, 
nes dėl padėties Sirijoje ir Egipte didinama naftos kaina. 

Padėtis obligacijų rinkose 
 
Rugpjūčio mėnesį aukšto reitingo vyriausybės ir įmonių obligacijų 
palūkanų normos vėl pakilo. Artėjant JAV Federalinių rezervų banko 
sprendimui mažinti skatinimo priemones ir stabilizuojantis Europos 
ekonomikai, obligacijų pajamingumai turėtų ir toliau didėti. Todėl 
mes ir toliau stengiamės mažinti palūkanų normų riziką – ilgalaikių 
Europos investicinio reitingo obligacijų pozicijas sumažiname, o 
trumpalaikių vyriausybės obligacijų pozicijas – padidiname. 
Strategiškai mes ir toliau daugiau investuojame į trumpalaikes 
vyriausybių obligacijas.   

Požiūris į turto alokaciją 
Turto alokacija akcijose ir obligacijose 

 

Fiksuotų palūkanų 50%                         Akcijos 50% 
 

 

Turto perpozicionavimas akcijų ir fiksuotų palūkanų klasėse 

 

 
Pastaba: Diagrama atspindi taktinę Swedbank Baltijos 
investicijų centro turto alokaciją. 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 

Rugpjūčio mėnesį pasaulio išsivysčiusių akcijų rinkų grąža 
JAV doleriais sumažėjo 2,1 %

1
. JPMorgan Global Focus 

Fund grąža, palyginti su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo, 
tačiau nuo birželio mėnesio fondo grąža lenkia indeksą. 
Fondas sumažino poziciją besivystančiose rinkose, kurios 
darė neigiamą įtaką jo augimui. T. Rowe Price Global 
Equity Fund lenkia indeksą nuo metų pradžios. Nuo 
liepos mėnesio pabaigos fondas turėjo didelę poziciją IT 
sektoriuje ir mažą poziciją finansų sektoriuje, kurios 
greičiausiai ir prisidėjo prie šio fondo rugpjūčio mėnesio 
rezultatų. 

JAV akcijų rinka rugpjūčio mėnesį koregavosi 2,8 %. T 
Rowe Price US Blue Chip Equity Fund mėnesį baigė 1,1 
% ir pralenkė rinką – pastarąją jis lenkia ir nuo metų 
pradžios. Šis fondas turi didelę lyginamojo svorio poziciją 
vartojimo prekių ir paslaugų sektoriuje, kuriame viena iš 
didžiausių jo pozicijų yra mažmeninės prekybos internetu 
bendrovė priceline.com. Pastaroji pozicija per rugpjūčio 
mėnesį pralenkė rinką 9 %, o nuo metų pradžios akcijos 
vertė padidėjo beveik 50 %. Franklin Templeton US 
Equity Fund mėnesio pabaigoje rinką pralenkė 0,54 %, 
nes per akcijų rinkos nuosmukį jis nukentėjo mažiau.   

Rugpjūčio mėnesį Europos akcijų rinka sumažėjo 0,74 %. 
Franklin Templeton Mutual European Fund pirmoje 
mėnesio pusėje gana tiksliai atkartojo rinkos pokyčius, 
tačiau vėliau ją pralenkė dėl stiprių akcijų pozicijų savo 
sudėtyje (A P Moller-Maersk A/A, Metro AG). JPM Europe 
Select Equity Fund beveik visą mėnesį buvo silpnesnis 
už indeksą ir mėnesio pabaigoje nuo jo atsiliko 0,6 %. Nuo 
metų pradžios abu šie fondai lenkia rinką. 

Pirmosiomis mėnesio dienomis Japonijos akcijų rinka 
augo, tačiau paskui susilpnėjo ir mėnesio pabaigoje jos 
grąža eurais sumažėjo 1,6 %. JB Japan Stock Fund iki 
mėnesio pabaigos nepasivijo indekso ir jo pabaigoje nuo 
rinkos atsiliko 0,8 %.  

Rugpjūčio mėnesį Azijos akcijų rinkos, vertinamos pagal 
MSCI All Countries Asia Pacific indeksą, grąža pirmoje 
mėnesio pusėje didėjo, tačiau mėnesio viduryje staiga 
smarkiai krito, todėl indeksas mėnesį pabaigė 0,8 % 
mažesne grąža. JPMorgan Pacific Equity Fund beveik 
tiksliai atkartojo indekso pokyčius ir mėnesį užbaigė 
neatsilikdamas nuo indekso. 

Pasaulio besivystančių rinkų grąža JAV doleriais rugpjūčio 
mėnesį sumažėjo 1,7 %. JPMorgan Emerging Markets 
Equity Fund grąža mėnesio pabaigoje buvo 2,5 % 
mažesnė už rinkos grąžą, o T. Rowe Price Global 
Emerging Markets Equity Fund atsiliko nuo indekso 2 %. 
Abu šie fondai nukentėjo nuo pokyčių rinkoje, o dėl 
nepalankių pozicijų jų nuostoliai dar labiau padidėjo. 
Liepos pabaigoje abu fondai turėjo didesnio lyginamojo 
svorio pozicijas Indijoje ir Turkijoje bei mažesnio 
lyginamojo svorio pozicijas stipresnėse Pietų Korėjos ir 
Taivano akcijų rinkose. 
 
 
 
 
 
 

Rugpjūčio mėnesį Rusijos akcijų rinkos grąža eurais 
padidėjo 0,1 % (MSCI Russia 10-40 Net TR USD). 
Swedbank Russia Equity Fund pirmosiomis mėnesio 
savaitėmis atkartojo rinkos pokyčius, tačiau paskui 
susilpnėjo ir mėnesį baigė 0,8 % atsilikdamas nuo 
indekso. East Capital Russian Fund rugpjūčio mėnesį 
taip pat buvo silpnesnis už indeksą ir 2,9 % atsiliko nuo 
rinkos. Vietinės ekonomikos augimo problemos galėjo 
prisidėti prie kai kurių akcijų pozicijų finansų bei vartojimo 
prekių ir paslaugų sektoriuose sumažėjimo (Sberbank, 
M.Video, Sollers). 

Centrinės ir Rytų Europos (išskyrus Rusiją, Turkiją) akcijų 
rinka rugpjūčio mėnesį buvo stipresnė, DJ Stoxx EU 
Enlarged Total Return indekso grąža padidėjo 2,3 %. Kita 
vertus, Turkijos akcijų rinka buvo silpna dėl baiminimosi, 
susijusio su kapitalo atitraukimu, ir regioninės įtampos: 
šios rinkos grąža eurais sumažėjo 13,2 %. Swedbank 
Eastern Europe Equity Fund, turintis didelę poziciją 
Turkijoje (liepos mėnesio pabaigoje ji siekė daugiau nei 51 
%), rugpjūčio mėnesį sumažėjo 6,3 %.  

Rytų Europos rinka (įskaitant Rusiją) susitraukė 0,88 %. 
East Capital Eastern European Fund mėnesio pabaigoje 
atsiliko nuo rinkos, o jo grąža buvo 1,4 % mažesnė už 
rinkos grąžą. 

Euro zonos įmonių obligacijų grąža, vertinama pagal iBoxx 
€ Liquid Corporates indeksą, sumažėjo 0,2 %. T. Rowe 
Price EURO Corporate Bond Fund mėnesio pradžioje 
buvo stipresnis už indeksą, tačiau paskutinę savaitę 
susilpnėjo ir mėnesio pabaigoje nuo indekso atsiliko 0,1 
%. BlueBay Investment Grade Bond Fund mėnesio 
pradžioje taip pat truputį pirmavo indekso atžvilgiu, tačiau 
mėnesio pabaigoje jam pavyko pralenkti rinką tik 0,2 %. 
Šio fondo trukmė yra mažesnė už indekso, vadinasi, jis 
patiria mažesnę palūkanų normų augimo riziką. 

Euro zonos vyriausybės obligacijų grąža, vertinant pagal 
JPM GBI EMU indeksą, sumažėjo 0,6 %. JPMorgan EU 
Government Bond nuo mėnesio pradžios buvo stipresnis 
už indeksą ir mėnesio pabaigoje jį pralenkė 0,1 %. Julius 
Baer Euro Government Bond Fund beveik tiksliai 
atkartojo indekso pokyčius, tačiau paskutinėmis mėnesio 
dienomis susilpnėjo ir mėnesį užbaigė 0,16 % 
atsilikdamas nuo indekso.   

Besivystančių rinkų obligacijų indeksas JPMorgan EMBI 
Global Diversified Composite per rugpjūčio mėnesį 
generavo 2,6 % neigiamą grąžą. Julius Baer Emerging 
Bond Fund, po pirmosios savaitės atsilikęs nuo indekso, 
per likusią mėnesio dalį jo neprisivijo ir mėnesio pabaigoje 
nuo indekso atsiliko 0,5 %. 

Barclays Pan-European High Yield Index grąža rugpjūčio 
mėnesį padidėjo 0,42 %. Franklin Templeton High Yield 
Euro Bond Fund rinkos pakilimo metu atsiliko nuo 
indekso, tačiau mėnesio pabaigoje jo grąža buvo 0,2 % 
mažesnė už indeksą. 

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

                                                 
1 Rinkos rezultatams apibūdinti naudojami MSCI bendros grąžos indeksai su investuotais dividendais, 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 VEIKTI PAGAL ŠIĄ ATASKAITĄ, JŪS TURĖSITE PRISIIMTI VISĄ RIZIKĄ IR 

SAVARANKIŠKAI TIKRINTI BEI VERTINTI TOKIŲ SAVO VEIKSMŲ EKONOMINĮ PAGRĮSTUMĄ IR RIZIKĄ. 


