
Investavimas

Finansinės ištvermės 
vystymas

Investavimas yra ilgalaikės, kiek daugiau 
ištvermės reikalaujančios finansinės 
treniruotės. Tam, kad pergalės akimirkos būtų 
kuo saldesnės, patariama treniruotis nuolat. 
Puoselėjamas ir prižiūrimas investavimas 
ilguoju laikotarpiu gali atnešti gerų rezultatų 
bei gali tapti papildomu pajamų šaltiniu. 
Prieš žengdamas į šią lygą, pasiek gerą formą 
biudžeto planavimo ir taupymo srityse.

https://blog.swedbank.lt/swed_pajamos_ir_islaidos.pdf
https://blog.swedbank.lt/swed_taupymas.pdf
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Geriausios 
startinės 
pozicijos 
užsiėmimas
Gera biudžeto planavimo 
ir taupymo forma yra 
puiku, tačiau gali užimti 
ir dar geresnes startines 
investavimo pozicijas. 
Pagalvok apie savo gyvybės, 
turto ir sveikatos draudimą. 
Jeigu atsitiktų nenumatyti 
gyvenimo įvykiai, taip galėsi 
apmokėti atsiradusias išlaidas 
ir tuo pačiu apsaugosi savo 
investicijas. 

Tikslo nusistatymas

Nuo tikslo priklauso, kiek pinigų per mėnesį skirsi 
investavimui, kaip paskirstysi lėšas tarp skirtingų turto 
klasių ir kokias rinkoje siūlomas priemones pasirinksi. 
Pavyzdžiui, norint per kelerius metus sukaupti 
pinigų pradiniam būsto įnašui ar automobiliui, geriau 
rinktis saugesnes investicijas su tikėtina mažesne 
grąža. Jeigu tikslas yra sukaupti vaikų savarankiško 
gyvenimo pradžiai, tiks rizikingesnės priemonės su 
tikėtina didesne grąža, nes investavimo periodas yra 
ilgesnis. Susipažinti su investavimu padės ir konkrečius 
instrumentus kiekvienu atveju pasiūlys finansų 
konsultantai. 

Investavimo sporto klubo 
pasirinkimas

Norint pasinaudoti bet kuria finansine paslauga, visada 
verta užklausti ir turėti kelis finansų įstaigų pasiūlymus. 
Tas pats galioja ir investuojant. Taip pat, neleisk pelno 
ar finansų tarpininko mokesčiui iš tavęs atimti pergalių 
džiaugsmo. Visada juos turėk mintyje, skaičiuodamas 
tikėtiną grąžą, planuodamas pajamas ir išlaidas. Be to, 
nereikėtų susigundyti telefonu ar el. paštu siūlomomis 
investicijų galimybėmis. Jeigu pasiūlymas skamba per gerai, 
kad būtų tiesa – kaip taisyklė, tai ir nėra tiesa. Investicines 
paslaugas teikianti įmonė privalo turėti licenciją, tokių 
įmonių sąrašą gali pasitikrinti čia.

https://blog.swedbank.lt/pranesimai-spaudai-finansu-laboratorija-investavimas/investuojanciu-gretos-auga-kokios-dazniausios-pradedanciuju-klaidos
https://blog.swedbank.lt/pranesimai-spaudai-finansu-laboratorija-investavimas/investuojanciu-gretos-auga-kokios-dazniausios-pradedanciuju-klaidos
https://blog.swedbank.lt/zodynelis/finansinis-turtas
https://blog.swedbank.lt/zodynelis/finansinis-turtas
https://blog.swedbank.lt/investavimas/investavimo-pagrindai-240-sekundziu
https://blog.swedbank.lt/investavimas/investavimas-pagal-amziu-kokia-strategija-gali-atnesti-didziausios-grazos
https://blog.swedbank.lt/investavimas/investavimas-pagal-amziu-kokia-strategija-gali-atnesti-didziausios-grazos
https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai
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Pradžiai – maži krūviai

Investavimo treniruočių pradžiai nereikia didelių sumų – 
startuoti galima netgi nuo vieno euro. Pradėjus nuo nedidelių 
sumų ir su vienu investiciniu instrumentu, ateityje bus galima 
palaipsniui susipažinti su kitais instrumentais, drąsiau rinktis 
ir išbandyti įvairesnes priemones, o nepasitvirtinę sprendimai 
neatsilieps rimtomis traumomis. Be abejo, pasirinkti 
diversifikuotą priemonę gali jau ir dabar.

Savo galimybių suvokimas

Auksinė investavimo taisyklė: investuok tik tas 
lėšas, kurias turi. Kartais investicinės grąžos 
auksas gali apakinti ir kilti noras pasiskolinti lėšų 
investavimui, tačiau tai yra labai rizikinga. Ar pameni 
pasaką apie vėžlį, finišą pasiekusį greičiau už kiškį? 
Investavimui tai labai tinka.

https://blog.swedbank.lt/investavimas/swedbank-pristato-keturis-naujus-investicinius-fondus
https://blog.swedbank.lt/investavimas/bijai-rizikos-ivertink-galimybe-investuoti-i-fonda
https://letaspelnas.lt/
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Tolygaus krūvio palaikymas

Geriausius investavimo rezultatus pasiekia tie, 
kurie pasirenka kryptingas ilgalaikes investicijas ir 
tą daro reguliariai, atsižvelgdami į savo finansines 
galimybes. Kaip ir visais kitais klausimais, vertingus 
patarimus Tau čia duos tos finansų įstaigos 
specialistai, su kuria bendradarbiauji.

Išlaikyta koncentracija

Investavime nėra vietos emocijoms. Išgąstis ar 
godumas gali lemti traumas, po kurių investicijų 
portfelis paplonės. Itin svarbu suprasti, kad rinka 
nėra absoliučiai racionali ir ją gali paveikti patys 
netikėčiausi faktoriai. Kuo Tavo psichologinis 
pasiruošimas bus geresnis, tuo geresnius 
rezultatus ir pasieksi.

Dėmesys 
skirtingoms 
raumenų 
grupėms
Apšilus ir apsipratus 
investavimo treniruotėse, 
galima imtis žvalgytis po naujus 
horizontus. Jeigu iki šiol 
rinkaisi investuoti į vieną turto 
klasę ar finansinę priemonę, 
atėjo metas diversifikuoti 
investicijas, t.y. pasirinkti keletą 
instrumentų. Investuotos lėšos 
bus saugesnės, pasirinkus 
skirtingos rizikos ir pelningumo 
investavimo priemones.

https://blog.swedbank.lt/investavimas/gamestop-finansu-revoliucija-ar-iprasta-diena-rinkoje
https://blog.swedbank.lt/investavimas/gamestop-finansu-revoliucija-ar-iprasta-diena-rinkoje
https://blog.swedbank.lt/zodynelis/diversifikavimas
https://blog.swedbank.lt/zodynelis/diversifikavimas

