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Finansų rinkų apžvalga 
   

Pagrindiniai šios savaitės įvykiai 
 

 Trečiadienį įvyks FED valdybos susirinkimas , kuriam pirmą kartą 
pirmininkaus Jerome Powell. Tikimės, kad susitikimo metu 25 b.p., iki 1,50-
1,75 proc., bus keliama bazinė palūkanų norma. Kaip ir jo pirmtakė Janet 
Yellen, J. Powell tikisi, kad infliacija tvirtai juda link 2 proc. tikslo. Manome, 
kad FED ir toliau signalizuos apie tris palūkanų normų kėlimus šiais metais.  

 Ketvirtadienį bus skelbiami euro zonos kovo mėn. PMI duomenys. Gruodį 
pramonės indeksas pasiekė piką ties 60,6, tačiau sprendžiant iš neigiamo 
užsakymų-atsargų balanso, manome, kad jis trauksis trečią mėn. iš eilės iki 
57,6. Paslaugų sektoriaus indeksas po stipraus kritimo vasarį taip  pat 
turėtų trauktis puse punkto – iki 55,7. 

Plačiau (anglų k.) 

Svarbiausios pasaulio rinkų tendencijos 

 Praėjusią savaitę JAV Baltųjų rūmų patarėjas prekybos klausimams Peter 
Navarro pareiškė, kad JAV artimiausiu metu svarstys atsaką Kinijai, kurią 
kaltina JAV intelektinės nuosavybės vagystėmis. Manoma, kad D. Trumpas 
gali įvesti tarifus importuojamoms prekėms iš Kinijos, kurių bendra vertė 
siekia 60 mlrd. dolerių arba 13 proc. viso importo iš Kinijos. Augantis 
protekcionizmas didina atsakomųjų priemonių tikimybę, o pagrindinė 
grėsmė kyla iš pagrindinio JAV taikinio – Kinijos. Vis tik mes manome, kad 
Kinija vengs per stipraus atsako, nenorėdama dar labiau didinti įtampos. 
Labiausiai tikėtina, kad bus imamasi simbolinių veiksmų prieš tokias prekių 
kategorijas kaip sojų pupelės, grūdai ir lėktuvai. 

 Nors žvelgiant grynai iš teorinės perspektyvos protekcionizmas turėtų 
sustiprinti JAV dolerį, tačiau, mūsų nuomone, įsisiūbavus prekybos karui, tai 
vestų prie JAV izoliacijos bei mažesnės paklausos JAV doleriui, o to 
pasekmė būtų silpnesnis USD. Ilguoju laikotarpiu prekybos ribojimai gali 
pakirsti proteguojamų JAV sektorių konkurencingumą, kas neigiamai 
paveiktų ekonomikos augimą bei dolerio kursą. Jei rizikos dėl smarkėjančio 
protekcionizmo pasitvirtins, mūsų skaičiavimai leidžia tikėtis dolerio kurso 
kritimo iki 1,34 už eurą ribos. Dabartinė metinė prognozė išlieka 1,28  
dolerio už eurą.  

Plačiau (anglų k.) 

Rytų Europos akcentai 

 Praėjusį penktadienį susirinkusi Čekijos centrinio banko (ČCB) valdyba dar 
kartą patvirtino savo sprendimą nuo kitų metų pradžios įvesti 1,25 proc. 
anticiklinį kapitalo rezervo dydį. Šiuo metu šis dydis siekia 0,5 proc., nuo 
liepos 1 d. jis kils iki 1 proc. Papildomo kapitalo reikalavimas naudojamas 
išvengti perteklinio kredito augimo, kurio ženklų aiškiai matyti nekilnojamojo 
turto rinkoje, kurioje kainų augimas praėjusiais metais buvo sparčiausias 
Europos Sąjungoje bei siekė 12,3 proc. Reaguodamas į galimą perkaitimą, 
nuo praėjusių metų rugpjūčio ČCB jau tris kartus kėlė bazinę palūkanų 
normą. 
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Kalendorius 

 

 

„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas Finansų rinkų departamentas 

Svarbiausi makroekonominiai įvykiai kovo 19 – 23 d. 
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Global movers Event Period Danske Consensus Previous

During the week

Mon 19-Mar 0:50 JPY Exports y/y (%) Feb 0.0 0.1

0:50 JPY Import y/y (%) Feb 0.2 0.1

2:30 CNY Property prices y/y

Tue 20-Mar 10:30 GBP CPI m/m|y/y Feb 0.5%|2.7% 0.5%|2.8% -0.5%|3.0%

10:30 GBP CPI core y/y Feb 2.5% 2.5% 2.7%

Wed 21-Mar 10:30 GBP Unemployment rate (3M) % Jan 4.4% 4.4% 4.4%

19:00 USD FOMC meeting % 1.75% 1.75% 1.5%

Thurs 22-Mar 1:30 JPY Nikkei Manufacturing PMI, preliminary Index Mar 54.1

10:00 DEM IFO - expectations Index Mar 104.5 105.4

10:00 EUR PMI manufacturing, preliminary Index Mar 57.6 58.2 58.6

10:00 EUR PMI services, preliminary Index Mar 55.7 56.0 56.2

13:00 GBP BoE minutes

14:45 USD Markit PMI manufacturing, preliminary Index Mar 55.5 55.3

15:45 USD Markit PMI service, preliminary Index Mar 56.4 56.0 55.9

Fri 23-Mar - EUR EU summit in Brussels

0:30 JPY CPI - national ex. fresh food y/y Feb 1.0% 0.9%

Scandi movers

During the week

Mon 19-Mar

Tue 20-Mar - SEK Riksbank's Ohlsson speaks

Wed 21-Mar 8:00 NOK Unemployment (LFS) % Jan 4.10% 4.10% 4.10%

Thurs 22-Mar - SEK Riksbank's Flodén speaks

http://danskebankas.mailer.lt/subscribe/
http://www-2.danskebank.com/danskeresearch


 

 

3 | 2018 m. kovo 19 – 23 d.    www.danskebank.lt 
  
 

   

   

Atskleidimas 
Šią apžvalgą parengė „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo Finansų rinkų 

departamentas, remdamasis „Danske Bank A/S“ tyrimų padalinio „Danske 
Research“, priklausančio „Danske Markets“ padaliniui, investiciniais tyrimais 
medžiaga ir viešomis apžvalgomis. „Danske Bank A/S“ veiklos priežiūrą vykdo 
Danijos finansinės priežiūros institucija. 

Investiciniai tyrimai, kurių pagrindu buvo parengta ši apžvalga, rengėjų 
atskleidimai pateikiami paskutiniuose minėtų investicinių tyrimų, kurie anglų 

kalba pateikiami internete, puslapiuose. 
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas yra nustatęs tvarką, kuria siekiama 

užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams, grindžiamą nešališkumu ir 
nepriklausomumu. „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo atsakingų padalinių 
darbuotojai informuojami, kad bet koks prašymas, galintis kliudyti nešališkumui 
ir nepriklausomumui, turi būti pateikiamas vadovybei ir atitikties vertinimo 
specialistui. Apžvalgą ruošę „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo darbuotojai 
gauna atlyginimą, iš dalies priklausantį nuo bendro „Danske Bank A/S“ Lietuvos 
filialo gaunamo pelno, įskaitant investicijų pajamas, tačiau negauna priedų ar 
kito atlygio, susijusio su specifiniais verslo finansų ar skolinamo kapitalo 
sandoriais.  

„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas neprisiima atsakomybės dėl išorinių 
šaltinių informacijos tikslumo, tikrumo ir išbaigtumo. 

„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas pažymi, kad šios apžvalgos ruošimui 
nėra taikomi teisės aktų reikalavimai, užtikrinantys apžvalgos 
nepriklausomumą ir objektyvumą bei apžvalgos atžvilgiu netaikomas 
draudimas sudaryti sandorius iki jos išplatinimo.  
 

Atsakomybės apribojimas 
Šį leidinį „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas parengė išimtinai 

informaciniais tikslais ir jame pateikta informacija yra bendro pobūdžio. 
Apžvalga buvo parengta naudojant viešai prieinamą informaciją, įskaitant ir 
viešai paskelbtais „Danske Bank A/S“ tyrimų padalinio „Danske Research“, 
priklausančio „Danske Markets“ padaliniui, atliktais investiciniais tyrimais, 
kurie nurodyti pirmajame šios apžvalgos puslapyje. Ši apžvalga nėra 
investavimo rekomendacija, t.y. tai nėra pasiūlymas ar raginimas pirkti, 
parduoti pasirašyti, apsikeisti, išpirkti, laikyti arba platinti konkrečias finansines 
priemones, o taip pat pasinaudoti arba nepasinaudoti konkrečios finansinės 
priemonės suteikiama teise pirkti, parduoti, pasirašyti, apsikeisti arba išpirkti 
finansinę priemonę. Nors buvo stengiamasi, kad apžvalgos turinys būtų 
teisingas ir neklaidinantis, tačiau tai neužtikrina, kad ji yra tiksli ir išsami, todėl 
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas neprisiima atsakomybė už bet kokius 
sprendimus ir (arba) nuostolius, patirtus remiantis šia apžvalga. „Danske Bank 
A/S“ Lietuvos filialas, „Danske Bank A/S“, kiti „Danske Bank A/S“ filialai ar jų 
darbuotojai gali teikti paslaugas, dirbti, būti įsigiję vertybinių popierių (long 
position) arba pardavę skolintų vertybinių popierių (short position) ar kitaip būti 
suinteresuotais investavimu (įskaitant ir išvestines finansines priemones) į 
apžvalgoje minimas finansines priemones. Šis leidinys nėra skirtas Jungtinės 
Karalystės mažmeninės prekybos klientams ar kuriam nors asmeniui 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas – tai „Danske Bank A/S“ padalinys, 
vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje, kurio veiklą, susijusią su investicinių 
paslaugų teikimu, prižiūri Lietuvos Bankas. 

Šios apžvalgos autorių teisės priklauso „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui 
ir ši apžvalga ar jos dalis negali būti jokiu būdu atgaminami be „Danske Bank 
A/S“ Lietuvos filialo leidimo. 

Investiciniai tyrimai, kurių pagrindu buvo parengta ši apžvalga, rengėjų 
atsakomybės apribojimai bei kita atskleistina informacija pateikiama 
paskutiniuose minėtų investicinių tyrimų, kurie anglų kalba pateikiami internete, 

puslapiuose. 
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