Finansų rinkų apžvalga
Pagrindiniai šios savaitės įvykiai


Trečiadienį JAV pasirodys CPI bazinės infliacijos duomenys. Manome, kad
metinė infliacija kovo mėn. siekė 1,9 proc. ir buvo 0,1 p.p. didesnė nei vasarį.
Tą pačią dieną bus paskelbtas ir FED kovo mėn. susitikimo protokolas. Šiuo
metu JAV prognozuojame dar du palūkanų normos kėlimus birželį ir gruodį.



Šią savaitę euro zonoje nesulauksime pagrindinių ekonominių rodiklių, o
pagrindinis įvykis – tai ketvirtadienį skelbiamas ECB kovo mėn. susitikimo
protokolas, kuriame daugiau detalių dėl pinigų politikos planų nesitikime
sulaukti.

Kovą stebėjome JAV infliacijos augimą

Šaltinis: ISM, IHS Markit, Macrobond, Danske Bank

Plačiau (anglų k.)

Svarbiausios pasaulio rinkų tendencijos




Praėjusią savaitę daugiausia dėmesio ir vėl teko JAV bei Kinijos tarpusavio
prekybos ryšiams. Trečiadienį Kinija paskelbė įvesianti muito mokesčius
importuojamai produkcijai iš JAV, kurios vertė siekia 50 mlrd. dolerių.
Kinijos taikinyje atsidūrė lėktuvų bei automobilių pramonė, taip pat sojų
pupelių importas. Savo ruožtu D. Trumpas žengė dar vieną žingsnį,
paprašydamas administracijos įvertinti, ar papildomas atsakas įvedant
tarifus 100 mlrd. dolerių vertės produkcijai iš Kinijos būtų tinkamas, ir tokiu
atveju nustatyti muitams tinkamiausias Kinijos prekių kategorijas.
Užsitęsęs politinis neapibrėžtumas galėtų neigiamai paveikti verslo
lūkesčius bei pristabdyti įmonių investicijas. Tai taip pat neigiamai veiktų
ekonomikos ciklą, didintų akcijų rinkų kintamumą bei galimai priverstų JAV
ir Europos centrinius bankus švelninti vykdomą pinigų politikos griežtinimą.
Pastaruoju metu makroekonominių rodiklių augimas buvo nuosaikesnis, o
tai signalizuoja, kad globalus ekonomikos ciklas artėja link piko. Tiesa,
nuolankus ekonomikos stabilizavimas leidžia tikėtis, kad ekonomikos
sulėtėjimas ateityje nebus staigus ir itin skausmingas bei neturėtų trukti
ilgai. Kalbant apie Europą, pastaruoju metu stebėjome PMI indekso kritimą,
tačiau jis vis dar išlieka aukštame lygyje. Šiuo metu jis siekia 56 punktus bei
kol kas patvirtina mūsų lūkesčius dėl euro zonos ekonomikos augimo, kuris,
mūsų prognozėmis, šiais metais sudarys 2,1 proc. Nors šiuo metu ECB
prognozuoja 2,4 proc. augimą, manome, kad augimo prognozė birželį bus
mažinama. Tam pagrindo suteikia mažesnė nei tikėtasi kovo mėn. bazinė
euro zonos infliacija. Nepakankama infliacija gali atitolinti ECB palūkanų
normų kėlimą, kurio tikimasi ne anksčiau nei po metų.

Kinijos svarba tarptautinėje prekyboje
per paskutinius 15 metų išaugo
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Euro zonos infliacija kovą nepateisino
lūkesčių
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Rytų Europos akcentai
Vengrijos makroekonominės prognozės


Vengrijoje vykusiuose parlamento rinkimuose aiškią daugumą užsitikrino
dabartinio premjero Viktoro Orbano vadovaujama dešinioji „Fidesz“ partija.
Pergalė ministrui pirmininkui garantavo trečią kadenciją, o į tai teigiamai
sureagavo Vengrijos akcijų rinka. Pagrindinis Budapešto akcijų biržos
indeksas pakilo 1,2 proc. bei aktyvumu pralenkė kitas Centrinės Europos
šalių akcijų rinkas. 10-ties metų Vengrijos vyriausybės vertybinių popierių
grąža nukrito 6 b.p. iki 2,45 proc.
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Kalendorius
Svarbiausi makroekonominiai įvykiai balandžio 9 – 13 d.
Global movers
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GBP Construction output
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GBP Industrial production
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GBP Manufacturing production
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0.2%|3.3%
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GBP NIESR GDP estimate
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0.2%|1.8%

20:00

USD FOMC minutes
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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.

3 | 2018 m. balandžio 9 – 13 d.

www.danskebank.lt

