Finansų rinkų apžvalga
Pagrindiniai šios savaitės įvykiai


Šią savaitę didelės svarbos įvykių JAV nenusimato. Rinkos ir toliau stebės
FED narių pasisakymus, ypač po praėjusią savaitę įvykusio FED susitikimo,
kuriame buvo dar kartą išreikštas pasitikėjimas JAV ekonomikos
atsistatymu. FED dar kartą pakartojo, kad šiemet ketina bazinę palūkanų
normą kelti tris kartus.



Euro zonoje didelių įvykių taip pat nenusimato. Vis tik rinkos akylai stebės
tolesnę Vokietijos koalicijos derybų eigą. Neužtikrintumas dėl politinės
situacijos Vokietijoje ir toliau išlaikys lengvą nerimą rinkose. Vis tik rinkos,
kaip ir „Danske Bank“, tikisi sėkmingos derybų pabaigos ir dar vienos
vaivorykštinės koalicijos suformavimo Vokietijoje.
Plačiau (anglų k.)

Svarbiausios pasaulio rinkų tendencijos




Teigiamos tendencijos pagrindinėse pasaulio ekonomikose bei ūgtelėjusios
naftos kainos metų pradžioje į viršų stumtelėjo ir lūkesčius dėl infliacijos.
Savo ruožtu tiek FED, tiek ir ECB sausį siuntė aiškius signalus, kad
atsigaunant lūkesčiams dėl infliacijos vis didesnis dėmesys bus skiriamas
pinigų politikos „normalizavimui“. Sąlyginai griežta centrinių bankų retorika
pastarosiomis savaitėmis pasiuntė rizikingas turto klases žemyn,
koregavosi ir akcijų bei naftos kainos. Tai reiškia, kad rinkos skeptiškai
vertina centrinių bankų perdėtą pasitikėjimą dėl infliacijos atsigavimo. Tai
ypač pasakytina apie situaciją euro zonoje, kur atlyginimų augimas vis dar
nesiekia 2 proc., tuo tarpu infliacija šiemet turėtų sudaryti vos 1,3 proc.
Pastaruoju metu FED viduje suintensyvėjo diskusijos dėl to, kokiu būdu
turėtų būti siekiama „stabilių kainų“ mandato. Šiuo metu galioja 2 proc.
infliacijos normatyvas, tačiau nuo pat 2012 m., kuomet šis normatyvas buvo
formalizuotas, FED nei karto nepavyko šio tikslo pasiekti. Todėl dabar
siūloma, kad FED orientuotųsi ne į infliaciją, t.y. kainų pokytį, bet į kainų lygį.
Tokiu atveju, nepakankamą kainų augimą vienais metais reikėtų
kompensuoti didesniu kainų augimu kitais metais. Šiuo metu tikimybę, kad
bus pereita prie naujo tikslo, vertiname 15 proc. Tai galėtų nutikti ne
anksčiau kaip 2019 m. Tuo pačiu tai atpigintų USD, nes turėtų būti padidinta
pinigų pasiūla tam, kad ji neatsiliktų nuo kainų lygio tikslo.

Akcijų kainos jautriai reagavo į centrinių
bankų retoriką

Šaltinis: Eurostat, Macrobond, Danske Bank

FED vis dar nepavyksta pasiekti 2 proc.
infliacijos tikslo

Šaltinis: Macrobond, Danske Bank
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Rytų Europos akcentai


Praėjusią savaitę buvo nutekinta JAV Iždo departamento ataskaita, kurioje
sakoma, kad papildomi apribojimai prekyba Rusijos valstybės skola ir
išvestinėmis priemonėmis būtų žalinga ne tik Rusijai, bet ir tarptautinei
finansų sistemai. Tai reiškia, kad dabartinė JAV administracija skeptiškai
vertina galimybes plėsti finansines sankcijas Rusijai. Sausį reitingų
agentūra Moody‘s pakeitė valstybinių Rusijos obligacijų perspektyvą į
teigiamą ir užsiminė, kad per artimiausius 12-18 mėn. gali pakelti Rusijos
reitingą į investicinę kategoriją.
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Valstybinių Rusijos obligacijų
perspektyva gerėja

Šaltinis: Macrobond, Danske Bank
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Kalendorius
Svarbiausi makroekonominiai įvykiai vasario 5-9 d.
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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 t yrimais,
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.

3 | 2017 m. vasario 5-9 d.

www.danskebank.lt

