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Finansų rinkų apžvalga 
   

Pagrindiniai šios savaitės įvykiai 
 

 Trečiadienį JAV pasirodys sausio mėn. CPI infliacijos duomenys. Manome, 
kad metinė sausio mėn. bazinė infliacija smuktelėjo nuo 1,8 iki 1,7 proc. 
Nepaisant to, kad rodiklis nesiekia 2 proc. tikslo, manome, kad FED šiemet 
bazinę palūkanų normą kels tris kartus. 

 Trečiadienį taip pat bus paskelbti JAV sausio mėn. mažmeninės prekybos 
pardavimų duomenys, kurie, mūsų nuomone, rodys metų pradžioje 
suaktyvėjusį namų ūkių vartojimą. Ketvirtadienį sulauksime ir pramonės 
produkcijos rodiklių. Pagrindiniai pramonės produkcijos indeksai – ISM ir 
PMI – rodo besitęsiantį gamybos sektoriaus augimą. 

Plačiau (anglų k.) 

Svarbiausios pasaulio rinkų tendencijos 

 Po itin dinamiškos metų pradžios pasaulinėse akcijų rinkose praėjusią 
savaitę įvyko korekcija. Mūsų akimis, ji yra techninio pobūdžio, tad nuslūgus 
nerimui augimas akcijų rinkose turėtų atsistatyti. Akcijų vertės pastaruoju 
metu buvo išpūstos dėl perdėto optimizmo, kuris dabar grįžta į neutralią 
poziciją. Svarbu ir tai, kad staigų akcijų kritimą paaštrino įsijungę 
automatiniai techninių fondų saugikliai, kurie pagreitino akcijų išpardavimą. 
Visgi, įmonių pelningumas 2018-aisiais išlaikys tvarų augimą, todėl 
fundamentalūs veiksniai ir toliau skatins akcijų augimą. Nors artimiausiu 
metu, tikėtina, matysime didelį neužtikrintumą bei didelius svyravimus 
rinkose, mūsų vertinimu, pusmečio perspektyvoje akcijų vertės turėtų 
pasiekti naujas aukštumas. 

 Nepaisant korekcijų akcijų rinkose, makroekonominė situacija pasaulyje 
atrodo kaip niekad užtikrintai. Optimizmą praėjusią savaitę skatino pasirodę 
geresni nei tikėtasi verslo rodikliai bei regioniniai duomenys. Vokietijos 
pramonės užsakymų skaičius gruodį, lyginant su lapkričiu, šoktelėjo beveik 
4 proc. Lūkesčius viršija ir Kinijos užsienio prekybos duomenys . Metinis 
Kinijos eksporto augimas sausį viršijo 11 proc., o tai kompensuoja 
lėtėjančios Kinijos nekilnojamojo turto rinkos poveikį. JAV ISM indeksas, 
matuojantis šalies ekonomikos aktyvumą, neįtraukiant pramonės 
sektoriaus, sausio mėn. pasiekė aukščiausią lygį nuo 2005 m. Tuo tarpu dėl 
nedarbo išmokų užsiregistravusių žmonių paskutinių keturių savaičių 
skaičiaus vidurkis nukrito iki 225 tūkst. ir buvo žemiausias nuo 1973 m. 

Plačiau (anglų k.) 

Rytų Europos akcentai 

 Praėjusį pentadienį Rusijos centrinis bankas (RCB) sumažino palūkanų 
normą 25 b.p. iki 7,5 proc. Nepaisant to, kad sausį 2,2 proc. siekusi metinė 
infliacija buvo žemiausia per visą posovietinį laikotarpį, RCB retorika buvo 
atsargi bei įvardijo tai kaip perėjimą „nuo vidutiniškai griežtos iki neutralios 
pinigų politikos“. Pakankamai griežta RCB laikysena verčia manyti, kad šių 
metų pabaigoje palūkanų norma Rusijoje bus sumažinta iki 6,5 proc., o 
2019 m. pabaigoje pasieks 6,0 proc. 

  

JAV CPI infliacija toliau nesiekia 2 proc. 
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Kalendorius 

 

 

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

Svarbiausi makroekonominiai įvykiai vasario 12 – 16 d. 
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Global movers Event Period Danske Consensus Previous

Tue 13-Feb 10:30 GBP CPI m/m|y/y Jan -0.6%|2.9% -0.6%|2.9% 0.4%|3.0%

10:30 GBP CPI core m/m|y/y Jan -0.9%|2.6% ...|2.6% ...|2.5%

Wed 14-Feb 0:50 JPY GDP, preliminary q/q|ann. 4th quarter ...|01.0% 0.2%|1.0% 0.6%|2.5%

14:30 USD CPI headline m/m|y/y Jan 0.4%|2.0% 0.4%|2.0% 0.2%|2.1%

14:30 USD CPI core m/m|y/y Jan 0.2%|1.7% 0.2%|1.7% 0.2%|1.8%

14:30 USD Retail sales control group m/m Jan 0.4% 0.3%

Thurs 15-Feb - CNY Lunar New Year

Fri 16-Feb - CNY Lunar New Year

10:30 GBP Retail sales ex fuels m/m|y/y Jan 0.5%|2.3% -1.6%|1.3%

Scandi movers

Mon 12-Feb 8:00 SEK Prospera inflation expectations

Wed 14-Feb 8:00 DKK GDP indicator q/q 4th quarter 1.0% -0.5%

9:30 SEK Riksbank, rate decision % -0.5% -0.5% -0.5%

Thurs 15-Feb 9:30 SEK Unemployment (n.s.a.|s.a.) % Jan 7.0%|6.5% 7.0%|… 6.0%|6.5%

18:00 NOK Norges Bank's Govenor Olsen Annual Address

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