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 ■ T. May pranešimas paskatino didžiausią Britanijos akcijų išpardavimą nuo Brexit balsavimo 

■ Lėtėjantis JAV naftos žaliavų atsargų mažėjimas smukdo žemyn naftos kainą 

■ Per tris dienas dešimtadalio vertės netekusi geležies rūdos kaina pasiekė pusės metų žemumas 

■ „Žemaitijos pienas“ patvirtino 0,10 Eur už akciją dividendus 

Pasaulio finansų rinkų tendencijos 
Pirmalaikiai parlamento rinkimai Anglijoje, korekcija geležies rūdos rinkoje ir energetikų nerimas dėl 
galimai lėtėjančio JAV žaliavinės naftos atsargų mažėjimo buvo pagrindinės priežastys, dėl kurių Europos 
indeksai prekybos sesiją užbaigė fiksuodami didžiausią dienos kritimą nuo pernai metų rugsėjo. Vokietijos 
DAX -0,90 proc., Prancūzijos CAC 40 -1,59 proc., o Stoxx Europe 600 -1,11 proc. 

Britanijos FTSE 100 (-2,46 proc.) per dieną užfiksavo didžiausią kritimą nuo Brexit balsavimo rezultatų 
paskelbimo, kuomet neeilinį pranešimą antradienio rytą padariusi šalies premjerė T. May pranešė apie 
pirmalaikius parlamento rinkimus, kurie bus vykdomi birželio 8 d. Premjerė pabrėžė, kad būsimi rinkimai 
neturėtų sutrukdyti šalies išstojimui iš ES, kadangi procedūra jau yra pradėta, o referendumo tikslas yra 
sutelkti strateginę galią susiskaldžiusiame parlamente deryboms dėl pasitraukimo iš bendrijos. Remiantis 
naujausiomis nuomonių apklausomis, T. May atstovaujami konservatoriai šiuo metu turi nuo 44 iki 46 proc. 
rinkėjų palaikymą, tuo tarpu artimiausi varžovai leiboristai 23 – 24 proc., o proeuropietiški liberalai – 
demokratai 9 – 12 proc. rinkėjų balsų. 

Europos energetikų sektoriaus akcijos krito -2,31 proc., rinkoms laukiant JAV naftos atsargų apimčių, 
kurios bus paskelbtos šiandien. Prognozuojama, kad žaliavos atsargų mažėjimas regione praėjusią 
savaitę buvo lygus 1,4 mln. barelių, kai tuo tarpu prieš dvi savaites JAV atsargos mažėjo 2,17 mln. barelių. 
Rinkų neramina vakar paskelbta neoficiali informacija, kuria remiantis, atsargos regione praėjusią savaitę 
mažėjo 840 tūkst. barelių, t.y. 40 proc. mažiau nei yra prognozuojama. Brent rūšies naftos kaina šiandien 
ryte trečią iš eilės sesiją tęsia vertės kritimą ir 09:31 val. fiksavo 54,79 JAV dolerių už barelį kainą. 

Kalnakasybos sektorius Europoje vakar traukėsi -2,29 proc., regiono bendrovių akcijoms stengiantis 
pasivyti per šventinį savaitgalį kritimo pagreitį įgavusią geležies rūdos kainą. Pirmadienį, kuomet Europos 
rinkos nedirbo, šios rūdos kaina krito beveik 5 proc., o antradienį bei šiandien ryte neteko dar tiek pat 
vertės, 09:11 val. už toną rūdos mokant 70,82 JAV dolerius.  

Amerikoje antradienį sekdami pasaulines rinkų kritimo tendencijas Dow Jones krito -0,55 proc., o S&P 
500 -0,29 proc. Pastarojo indekso finansų sektorius krito -0,83 proc. kartu su tarptautinio investicinio 
banko „Goldman Sachs Group Inc“ (-4,72 proc.) akcijomis priešakyje, kuomet kompanija paskelbė, kad 
pirmojo ketvirčio pelnas 4 proc. buvo mažesnis už analitikų prognozes. 

Azijojos rinkos šiandien krenta, reaguodamos į korekciją kalnakasybos sektoriuje. Australijos ASX 200 
09:28 val. krito -0,56 proc., Kinijos CSI 300 -0,59 proc. kartu su -1,63 proc. kritimą fiksuojančiu 
kalnakasybos sektoriumi priešakyje, o Japonijos NIKKEI 225 fiksavo +0,07 proc. augimą. 

Valiutų rinkos 
T. May pareiškimas apie pirmalaikius rinkimus teigiamai paveikė Britanijos svaro kursą, kuris vakar 
GBP/USD poroje fiksavo didžiausią dienos kilimą nuo sausio mėnesio. Teigiamas sentimentas pozicijoje 
išliko ir šiandien, 09:44 val. svaro kursui esant lygiam 1,2824 JAV doleriams. Stiprėjimo tendenciją dolerio 
atžvilgiu svaras išlaiko jau 8 sesiją iš eilės ir per tą laiką pasiekė aukščiausią kainos lygį per pusę metų. 

Trečią prekybos sesiją vykstančių kilimu pažymėta ir prekyba EUR/USD poroje, kurioje 09:45 val. euro 
kaina nuo dienos prekybos pradžios buvo pakilusi +0,17 proc. paskutinio sandorio metu už vieną eurą 
mokant 1,0726 JAV dolerius. 

Baltijos vertybinių popierių rinka 
Baltijos akcijų rinkose investuotojai vakar sugeneravo 1,110 mln. Eur apyvartą ir Vilniaus indekso vertė 
pakėlė +0,87 proc., o Rygos ir Talino vertes sumažino atitinkamai -0,48 ir -0,16 proc. 

Aktyviai prekiauta Lietuvos pienininkų pozicijoje, „Rokiškio sūrio“ akcijoms vakar kylant +3,74 proc., 
„Vilkyškių pieninės“ +4,33 proc., o „Pieno žvaigždžių“ akcijoms krentant -1,36 proc. „Žemaitijos 
pienui“ patvirtinus 0,10 Eur už akciją dividendus, akcijų vertė vakar kilo +9,23 proc. iki 1,42  Eur kainos. 

Pirmo ketvirčio rezultatus paskelbusios „LHV Group“ akcijos vakar kilo +1,60 proc. iki 9,50 Eur kainos, o 
tuo tarpu „Šiaulių banko“ akcijos fiksavo +0,66 proc. augimą iki 0,458 Eur kainos. 

„Olainfarm“ (+0,61 proc.) vakar po prekybos paskelbė, kad bendrovės konsoliduoti pardavimai kovo 
mėnesį augo 9 proc., o I ketvirčio pardavimai augo 3 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kovo 
mėnesį pardavimai Rusijoje sudarė 28 proc. visų pardavimų, Latvijoje – 25 proc., o Olandijoje 9 proc. 
Didžiausiomis rinkomis pirmąjį ketvirtį buvo Rusija (28 proc.), Latvija (28 proc.) bei Baltarusija (12 proc.). 
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2017.04.19 Šalis Laikas Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos Prognozė Buvusi reikšmė 

 Euro zona 12:00 Mėnesinis infliacijos rodiklis Kovo mėn. 0.8 % 0.4 % 

 Euro zona 12:00 Metinis infliacijos rodiklis  Kovo mėn. 1.5 % 1.5 % 

 JAV 14:00 Savaitinis būsto įkeitimo paraiškų rodiklis - - 1.5 % 
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Apžvalgą užsiprenumeruoti galima adresu: http://www.swedbank.lt/lt/articles/subscribe 
Dėmesio! Ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio, t.y. pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija,  patarimas,  pasiūlymas, nurodymas arba reikalavimas įsigyti ar perleisti apžvalgoje 
nurodytas finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar sudedamoji dalis. Visa pateikta informacija yra surinkta iš viešai prieinamų šaltinių (įmonių, vertybinių popierių biržų, naujienų agentūrų ir kitų). Duomenų šaltinis: 
„Bloomberg“, „Reuters “, „Swedbank“, „Nasdaq OMX“.  Mes neatlikome informacijos tikrinimo ir/ar vertinimo, dėl to negarantuojame informacijos tikslumo, pilnumo ar aktualumo, ir neatsakome už nuostolius, kurie gali atsirasti, kai investuojama remiantis 
tokia informacija. Pateikta apžvalga taip pat  nėra apsaugota nuo skirtingų duomenų ir/ar informacijos palyginimo  problemų , dėl įmonių keičiamos apskaitos ir finansinės atskaitomybės paruošimo praktikos (t.y. pasikeitę apskaitos standartai, finansinių 
ataskaitų konsolidavimo praktikos pasikeitimas ir pan.). Dėl šios priežasties istoriniai palyginamieji duomenys gali būti neprieinami. Draudžiama kopijuoti, spausdinti ar kitaip komerciniais tikslais atgaminti bei platinti šią apžvalgą arba bet kurią jos dalį be 
„Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį. 

 


