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* nuo metų pradžios  ** valiutų kurso svyravimo rizika euro atžvilgiu apdrausta 
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Trumpai apie rinkas 
 

 Pasaulio rinkų dinamika 

 Lapkritis buvo permainingas mėnuo 

investuotojams.  Rinkoms įtakos turėjo politiniai 

įvykiai, o pasaulinė ekonomika augo ir toliau. 

 Pagrindinė ir daugiausia dėmesio sulaukusi 

tema buvo kriptografinės valiutos. Visame 

pasaulyje paieškos sistemoje  „Google“ žodis 

„bitkoinas“  buvo įvedamas 7 kartus dažniau, nei 

žodžiai „akcijos“ ar „obligacijos“. 

 ECB vadovas M. Draghi pareiškė, kad  

kriptografinės valiutos nekelia grėsmės ECB 

prižiūrimai valiutai eurui, kadangi nėra plačiai 

paplitusios euro zonoje, todėl jų įtaka 

ekonomikai būtų ribota. 

 Auganti naftos paklausa ir OPEC susitikimo 

rezultatai įtakojo Brent naftos kainą, kuri pakilo 

į aukščiausius pastarųjų daugiau kaip 2 metų 

lygius. 

 Akcijų rinkų pokyčiai per 12 mėn.  (EUR) 
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 Obligacijų rinkų pokyčiai per 12 mėn. (EUR) 
 

 

 

  Šaltinis – „Bloomberg“ 

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

2017-11 NMP 2017-11 NMP*

JAV 0.9% 6.4% Trumpo laikotarpio vyriausybių 0.0% -0.1%

Europa -2.1% 9.4% Europos įmonių investicinio reitingo -0.1% 1.3%

Japonija 0.9% 9.2% Europos aukšto pajamingumo -0.4% 4.9%

Besivystančios rinkos -1.8% 17.5% Besivystančių rinkų** 0.1% 9.5%

Lotynų Amerika -5.0% 5.1%

Azija (išskyrus Japoniją) -1.4% 22.4% Val iutos 2017-11 NMP*

Rytų Europa -2.6% 22.3% EUR/USD 1.1904 2.2% 13.2%

Rusija -1.1% -12.6% USD/JPY 112.54 -1.0% -3.8%

Akci jų grąža (EUR) Obl igaci jų grąža (EUR)



 

 

Mėnesio apžvalga 
 

 1 grafikas  Didžiausių centrinių bankų balansai   

Už Atlanto pagrindinis dėmesys buvo skiriamas JAV 

mokesčių reformai, nes respublikonai siekia peržiūrėti 

mokesčius ir užtikrinti, kad jie būtų palankūs verslui.  Šiuo 

metu pirmiausiai siūloma sumažinti įmonių pelno mokestį 

nuo 35 % iki 20 % ir tam tikrų gyventojų grupių pajamų 

mokestį. Taip pat norima supaprastinti mokesčių sistemą 

panaikinant mokesčių lengvatas.  Tikimasi, kad mokesčių 

planas paskatins ekonomikos augimą fiskalinio stabilumo 

sąskaita: biudžeto deficitas per artimiausius 10 metų gali 

padidėti apytikriai 1 trilijonų JAV dolerių ir paskatinti JAV 

palūkanų normų kėlimą. 

Prezidentas Donaldas Trumpas nauju Federalinio rezervų 

banko (FED) pirmininku siūlo skirti Jerome‘ą Powellą. 

Dabartinės FED pirmininkės Janet Yellen 4 metų kadencija 

baigiasi 2018 m. vasario 8 d. Tikimasi, kad J. Powellas ir 

toliau įgyvendins dabartinę FED monetarinės politikos 

normalizavimo strategiją didinant palūkanų normas ir 

mažinant centrinio banko balansą, todėl kandidato 

paskyrimas poveikio rinkoms nesukėlė.  

Vokietijos porinkiminės koalicijos derybos žlugo, sukėlusios 

nemalonių netikėtumų rinkos dalyviams. Laisvoji demokratų 

partija, gavusi 11 % vietų Bundestage, pasitraukė iš derybų 

palikusi Vokietiją be valdančiosios koalicijos. Dėl šių įvykių ir 

dėl brangstančio euro, Europos akcijų rezultatai praėjusį 

mėnesį buvo prastesni. Socialdemokratai planuoja surengti 

susitikimą su A. Merkel gruodžio mėn. pradžioje. Jei derybos 

bus sėkmingos, Socialdemokratų partija prisijungs prie A. 

Merkel koalicijos. Jei tai nepavyks, bus suformuota mažumos 

vyriausybė arba surengti nauji rinkimai. 

Euras, spalio mėnesį patyręs nuosmukį JAV dolerio atžvilgiu, 

atsigavo ir vėl pakilo į aukščiausią lygį per trejus metus.  

Mūsų valdomų portfelių vertė ir toliau kilo dėl silpnėjančio 

JAV dolerio, nes JAV dolerio rizika eurais denominuotuose 

portfeliuose yra apdrausta, o euro rizika JAV doleriais 

denominuotuose portfeliuose iš dalies egzistuoja.  

Kriptografinės valiutos išlieka populiarios visame pasaulyje. 

Nuo metų pradžios populiariausios virtualios valiutos 

bitkoino vertė JAV dolerio atžvilgiu padidėjo daugiau nei 

900 %. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad bitkoino vertė 

svyruoja 10–20 kartų labiau nei tradiciniai akcijų rinkos 

indeksai, todėl šio turto rizikos prasme negalima lyginti su 

tradicinėmis  turto klasėmis (pvz., akcijomis ar obligacijos). 

Dėl šios priežasties galima patirti didelius nuostolius, jei 

bitkoinų turėtojai nuspręstų pasitraukti iš rinkos. Kai kurių 

rinkos apžvalgininkų nuomone, smarkiai išaugusi bitkoino 

vertė yra pats didžiausias turto kainų burbulas per visą 

istoriją. 
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 2 grafikas  Bitkoin kaina kyla parabolės trajektorija 
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 Taktinis turto paskirstymas 

 
 

 
 
Pastaba: diagrama atspindi taktinę turto alokaciją. Tikrasis turto  
paskirstymas ir jo pakeitimai priklauso nuo skirtingų rizikos profilių.  
Parodomaisiais tikslais naudojama 40% / 60% akcijų / fiksuoto  
pajamingumo finansinių priemonių turto alokacija, pastarojoje 
 naudojama subalansuota strategija. 
 
*Besivystančios rinkos 
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Svarbu: dokumento pabaigoje pateikta informacija dėl atsakomybės atsisakymo yra neatskiriama apžvalgos dalis.  

 

 
 
 
 

 

 

Šią tyrimo ataskaitą parengė „Swedbank“ turto valdymo departamento analitikai, dirbantys Estijos AS „Swedbank“, Latvijos 
AS „Swedbank“ ir Lietuvos „Swedbank“, AB, (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. 


