Finansų rinkų apžvalga
Pagrindiniai šios savaitės įvykiai


Penktadienį pasirodys JAV darbo rinkos ataskaita, kuri, tikėtina, rodys
tolesnį užimtumo augimą. Visgi, daugiausia dėmesio sulauks darbo
užmokestis, kuris, nepaisant kaistančios darbo rinkos, vis dar auga labai
kukliai.



Antradienį bus paskelbti euro zonos ketvirtojo ketvirčio BVP augimo
duomenys. Pernai augimo tempas įgavo pagreitį, o trečiojo ketvirčio metinis
augimo rodiklis siekė 2,8 proc. Tiek makroekonominiai duomenys, tiek rinkos
dalyvių lūkesčiai rodo, kad ekonomika ir toliau išlaikys pagreitį. Mūsų
prognozėmis, metinis BVP augimas ketvirtąjį ketvirtį sieks 2,4 proc.

Atlyginimų augimas JAV neįsibėgėja
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Svarbiausios pasaulio rinkų tendencijos




JAV prezidento D. Trumpo protekcionistinės kalbos virsta pirmaisiais
veiksmais – praėjusią savaitę jis pareikalavo įvesti muito mokesčius
importuojamoms skalbimo mašinoms bei saulės baterijoms. Rinkos dalyviai
taip pat laukia sprendimo dėl intelektinės nuosavybės teisių tyrimo, po kurio
JAV greičiausiai spaus Kiniją lengviau įsileisti jos technologines įmones į
savo rinką. Savo ruožtu Kinija išreiškė nepasitenkinimą, kad JAV veikia ne
pagal PPO standartus, o P. Korėja užsiminė apie atsakomąsias priemones,
jei įsigalios muitai skalbimo mašinoms. Pagrindinė grėsmė šiuo metu išlieka
ta, kad muitais saugomų prekių sąrašas plėsis, o tai gali iššaukti prekybos
karą tarp JAV ir Kinijos bei kitų valstybių Azijoje bei Šiaurės Amerikoje.
Praėjusių metų pabaigoje prasidėjusi JAV dolerio pigimo tendencija tęsiasi
ir šiemet. Praėjusią savaitę EUR/USD kursas pasiekė 1,25 – aukščiausią
lygį nuo 2014 m. lapkričio. Tokiam USD pigimui didžiausios įtakos turėjo trys
veiksniai: protekcionistiniai D. Trumpo veiksmai, JAV Iždo sekretoriaus
Steveno Mnuchino pasisakymas, jog silpnesnis doleris yra naudingas JAV,
bei įvykęs ECB valdybos susitikimas, kurio dalyviai demonstravo
pasitikėjimą dėl euro zonos ekonomikos augimo. Nors D. Trumpo
administracijos politika siekti silpnesnio dolerio nėra naujiena, mūsų
skaičiavimais, EUR/USD pusiausvyros taškas yra ties 1,29 kursu, tad vietos
doleriui pigti dar yra.

Euro zonos BVP augimas išlieka stiprus
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Rytų Europos akcentai


Per praėjusius metus zloto vertė euro atžvilgiu išaugo maždaug 4 proc.
Zloto brangimo tendencija tęsiasi ir šiemet. Praėjusią savaitę EUR/PLN
kursas buvo nukritęs iki 4,13 – žemiausios ribos nuo 2015-ųjų vidurio.
Pagrindinė to priežastis – stiprus ekonomikos augimas, kurį lėmė vidaus
vartojimas, viešojo sektoriaus investicijos bei eksportas. Mūsų vertinimu,
zloto brangimas tęsis ir per metus leis pasiekti 4,08 zlotų už eurą ribą.
Būtent brangstantį zlotą Lenkijos nacionalinis bankas (LNB) nurodo kaip
pagrindinę priežastį išlaikyti rekordiškai žemą palūkanų normą, kuri siekia
1,5 proc. Tačiau mes manome, kad LNB uždelsus kelti palūkanas, gali
pasireikšti aukštos infliacijos rizika.
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Zlotas ir toliau brangsta
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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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