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Finansų rinkų apžvalga 
   

Pagrindiniai šios savaitės įvykiai 
 

 Trečiadienį JAV pasirodys vasario mėn. Markit PMI paslaugų bei pramonės 
sektorių rodikliai. Praėjusį mėnesį pramonės sektoriaus indeksas paaugo 
sparčiausiai per daugiau nei dvejus metus iki 55,1. Manome, kad vasarį jis 
toliau augs iki 56,5. Tuo tarpu po smuktelėjimo sausį paslaugų sektoriaus 
indeksas turėtų vėl augti ir pasiekti 54. 

 Trečiadienį sulauksime ir euro zonos PMI rodiklių. Pramonės sektoriaus 
indeksas sausį smarkiai krito, pagrindiniai jo komponentai – nauji užsakymai 
bei atsargos – traukiasi nuo pat spalio. Ateityje tai lems lėtesnes pramonės 
sektoriaus apsukas. Prognozuojame, kad pramonės PMI indeksas vasarį 
smuktels iki 59,3, paslaugų sektoriaus indeksas trauksis panašiai – iki 57,6. 

Plačiau (anglų k.) 

Svarbiausios pasaulio rinkų tendencijos 

 Sausio mėn. fiksuota bazinė infliacija JAV viršijo lūkesčius bei nustebino 
savo augimu. Neatsižvelgiant į maisto produktų bei energijos išteklių kainas, 
mėnesinis infliacijos augimas siekė 0,35 proc. bei buvo sparčiausias nuo pat 
2005-ųjų. Tuo metu paskutinių 6 mėn. perskaičiuotas į metinį augimas yra 
didžiausias per pastaruosius 10 metų. Manome, kad tai tik sustiprins FED 
pasiryžimą bazinę palūkanų normą šiemet kelti tris kartus, kadangi FED jau 
kurį laiką tikėjosi kainų augimo. 

 10-ies metų JAV vyriausybės obligacijų pajamingumui artėjant prie 3 proc. 
ribos, tikėtina, kad obligacijų išpardavimo tempai turėtų pradėti lėtėti. Kai 
kuriems JAV makroekonominiams rodikliams nepateisinant lūkesčių, 
pradeda matytis ženklų, kad ekonominis ciklas kiek sulėtės ir dėl to 
vertybinių popierių pajamingumo augimas gali sulėtėti. Kita vertus, 12 
mėnesių perspektyvoje pajamingumą gali didinti artėjanti ECB vykdomo 
kiekybinio skatinimo programos pabaiga. Tuo metu euro zonos obligacijų 
pajamingumas vis labiau atsilieka nuo JAV, tačiau tai kol kas neturi didelės 
įtakos EUR/USD kursui. Po nežymaus kritimo, euro vertė dolerio atžvilgiu 
praėjusią savaitę atsistatė. Prognozuojame, kad metų perspektyvoje 
EUR/USD kursas pasieks 1,28. 

Plačiau (anglų k.) 

Rytų Europos akcentai 

 Praėjusią savaitę pasirodė Lenkijos ketvirtojo ketvirčio BVP augimo 
duomenys, parodę sparčiausią metinį augimo tempą nuo 2011 m. Paskutinį 
praėjusių metų ketvirtį Lenkijos ekonomika augo 5,1 proc., tuo tarpu 
bendras metinis augimas siekė 4,6 proc. 2018 m. augimą Lenkijoje ir toliau 
palaikys sparti vartojimo plėtra, įsibėgėjančios ES investicijos bei vis didesnį 
aktyvumą rodančios pagrindinės eksporto rinkos. Iš viso tikimės 3,8 proc. 
augimo. Tai savo ruožtu pamažu turėtų įsukti ir spartesnį atlyginimų bei 
kainų augimą. Naujausiais duomenimis, sausį infliacija Lenkijoje nukrito iki 
1,9 proc. ir atsiliko nuo 2,5 proc. tikslo, kurio siekia Lenkijos nacionalinis 
bankas. Bazinė infliacija yra dar žemesnė ir nesiekia 1 proc. 

JAV pramonės bei paslaugų sektorių 

rodikliai sausį turėtų stiprėti 
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Global movers Event Period Danske Consensus Previous

During the week Sat-17 GBP PM Theresa May Speech on Brexit

CNY Property Prices Jan

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

15:00 EUR Eurogroup discussion: ECB vice-president candidates 

Wed 21-Feb 1:30 JPY Nikkei Manufacturing PMI, preliminary Index Feb 54.8

10:00 EUR PMI manufacturing, preliminary Index Feb 59.3 59.2 59.6

10:00 EUR PMI services, preliminary Index Feb 57.6 57.6 58.0

10:30 GBP Unemployment rate (3M) % Dec 4.3% 4.3% 4.3%

10:30 GBP Average weekly earnings ex bonuses (3M) y/y Dec 2.4% 2.4% 2.4%

15:45 USD Markit PMI manufacturing, preliminary Index Feb 56.5 55.5 55.5

15:45 USD Markit PMI service, preliminary Index Feb 54.0 53.3

20:00 USD FOMC minutes

Thurs 22-Feb 10:00 DEM IFO - expectations Index Feb 107.9 107.9 108.4

10:30 GBP GDP, second release q/q|y/y 4th quarter 0.5%|1.5% 0.5%|1.5%

13:30 EUR ECB accounts from January

Fri 23-Feb 0:30 JPY CPI - national y/y Jan 1.3% 1.0%

0:30 JPY CPI - national ex. fresh food y/y Jan 0.8% 0.9%

Scandi movers

Tue 20-Feb 9:30 SEK Underlying inflation CPIF m/m|y/y Jan -0.7%|1.8% -0.7%|1.9% 0.4%|1.9%

Wed 21-Feb 8:00 NOK Unemployment (LFS) % Dec 4.0% 4.0% 4.1%

Thurs 22-Feb 10:00 NOK Expectation Survey

Fri 23-Feb 8:00 NOK Oil Investment Survey

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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