Finansų rinkų apžvalga
Pagrindiniai šios savaitės įvykiai


Pirmadienį pasirodys JAV mažmeninės prekybos kovo mėn. duomenys.
Keletą mėnesių prekybos augimas buvo slogus, tačiau tai stebėjome po itin
spartaus augimo. Visgi esant labai aukštiems vartotojų lūkesčiams, namų
ūkių vartojimas turėtų išlikti pagrindiniu JAV ekonomikos augimo veiksniu.



Euro zonoje turime dar vieną ramią savaitę ir tik trečiadienį pasirodys
galutiniai ir išsamūs kovo mėn. infliacijos duomenys, kurie parodys, ar
mažesnę nei tikėtasi bazinę infliaciją lėmė pabrangęs euras ar vienkartiniai
veiksniai.
Plačiau (anglų k.)

Aukšti JAV vartotojų lūkesčiai leidžia
tikėtis mažmeninės prekybos augimo

Šaltinis: Census Bureau, Macrobond, Danske Bank

Svarbiausios pasaulio rinkų tendencijos




Nepaisant kiek silpnesnių nei tikėtasi pastarųjų euro zonos ekonominių
rodiklių, vienas ECB valdybos narių, p. Nowotny, antradienį pasidalijo
mintimis, kaip turėtų atrodyti pirmasis ECB palūkanų normų kėlimas. Tai
prisidėjo prie euro stiprėjimo, kuris trečiadienį JAV dolerio atžvilgiu pasiekė
aukščiausią dviejų savaičių ribą. Visgi savaitės pabaigoje euro kursas kiek
nukrito, kuomet ECB netikėtai atsiribojo nuo p. Nowotny pasisakymo bei
buvo paviešintas praėjusio mėnesio valdybos susitikimo protokolas. Jame
atsispindėjo ECB nusiteikimas kantriai ir atsargiai vykdyti pinigų politikos
normalizavimą, taip pat išreiškė susirūpinimą dėl pabrangusio euro bei JAV
protekcionistinės prekybos politikos galimo poveikio euro zonos ekonomikai.
Manome, kad EUR/USD kursas artimiausiu metu nenutols nuo 1,23 ribos.
Praėjusią savaitę pasirodę JAV infliacijos duomenys bei darbo rinkos
ataskaita patvirtino, kad paskutiniu metu JAV demonstruoja geresnius
ekonominius rezultatus nei kitos išsivysčiusios ekonomikos. Būtent tai iš
dalies paaiškina, kodėl JAV doleris laikėsi puikiai nepaisant pirmųjų ženklų,
kad pagrindinėse pasaulio ekonomikose augimas kiek sulėtėjo. Valiutos
kurso nepaveikė ir augantis neužtikrintumas dėl prekybinio karo su Kinija
galimybės. Nors tiek JAV, tiek Kinijos retorika kartais būna itin aštri,
matome vis daugiau ženklų, kad šalys sės prie derybų stalo. Tuo metu
praėjusią savaitę pasirodęs FED kovo mėn. susitikimo protokolas patvirtino
FED tikėjimą ekonomikos perspektyvomis bei pakankama infliacija. Taigi, ir
toliau galima tikėtis dar dviejų palūkanų normų kėlimų šiais metais.

EUR/USD kursas pastaruoju metu
laikosi ties 1,23 riba

Šaltinis: Macrobond, Danske Bank

Veiksniai, galintys išauginti infliaciją

Šaltinis: Macrobond, Danske Bank

JAV paskelbus sankcijas, rublis smuko
labiausiai per ketverius metus
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Plačiau (anglų k.)

Šaltinis: Bloomberg, Macrobond, Danske Bank

Rytų Europos akcentai


Praėjusį pirmadienį Rusijos rublis patyrė didžiausią kritimą per ketverius
metus nuo pat tarptautinių sankcijų įvedimo Rusijai prisijungus Krymo
pusiasalį. Taip rinkos reagavo į JAV įvestas naujas sankcijas 7-iems Rusijos
oligarchams bei atitinkamai 12-kai su jais susijusių įmonių, kuriomis siekta
nubausti Rusiją už kišimąsi į JAV prezidento rinkimus, agresyvią užsienio
politiką Ukrainos atžvilgiu bei paramą Sirijos vyriausybei. Rublis savaitę
užbaigė nukritęs 6,2 proc. JAV dolerio atžvilgiu, o 10-ies metų Rusijos
vyriausybės obligacijų pajamingumas išaugo 4 b.p. iki 7,55 proc. Pirmadienį
JAV prezidento administracija paskelbė įvesianti papildomų sankcijų Rusijai
dėl vaidmens Sirijoje, o po šios žinios rublis buvo nukritęs 0,9 proc.

Kalendorius
Svarbiausi makroekonominiai įvykiai balandžio 16 – 20 d.
Global movers
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0.3%

0.1%

q/q|y/y

1st quarter

1.5%|6.8%
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y/y
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1.0%

Scandi movers
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Source: Bloomberg, Danske Bank Markets
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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.
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