Per savaitę svarbiausias JAV akcijų kainų tendencijas atspindintis
indeksas S&P 500 pakilo 2 proc.
Per savaitę svarbiausias JAV akcijų kainų tendencijas atspindintis indeksas SP500 pakilo 2 proc.
iki 2942 punktų ir išlieka ties psichologiškai svarbios 3000 punktų ribos. Daug techninės analizės
specialistų, kurie analizuoja indeksų tendencijas, tikisi, kad indeksui kirtus šią ribą galima pajudėti
link naujų aukštumų. Tuo tarpu fundamentalios analizės šalininkai, kurie labiau vertina
ekonominius rodiklius, tikisi kritimo, nes makroekonominiai rodikliai rodo prastą padėtį, kurią
palieka praūžęs virusas. Kas laimės – parodys laikas, bet iki to laiko finansų rinkos atrodo gan
stipriai, kad sugeba išsilaikyti tokiame aukštame lygyje.
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Pav. SP500 indeksas per paskutines penkias dienas. Šaltinis: www.tradingeconomics.com

Tuo pat metu praėjusi savaitė pasižymėjo ir žemiausiu baimės indekso VIX reikšme. Šį antradienį,
kai apžvalga publikuojama, jis krito iki 26 punktų ir tokios reikšmės nebuvo matyti nuo pat vasario
vidurio, kai nelaimių prikrėtęs virusas peržengė Kinijos sienas.

Pav. 2 VIX indekso pokyčiai. Šaltinis: https://finance.yahoo.com/

Reikia atkreipti dėmesį, kad baimės indeksas artėja link lygio, kuris laikomas įprastu finansų
rinkoms – 20 ir mažiau. Tai netgi stebina, nors JAV susiduria su didžiausiomis COVID19 viruso
sukeliamomis problemomis pasaulyje.
Praėjusią savaitę JAV pranešė, kad per 6 savaites bedarbio pašalpos paprašė jau 33 mln.
gyventojų ir tai didžiausias skaičius istorijoje. Tokie skaičiai reiškia, kas ateityje visuminė paklausa
prekėms ir paslaugoms turėtų kristi ir tai gali atsiliepti bendrovių veiklos rezultatams. Situaciją
gelbsti tai, kad ta pati JAV turi tokias bendrovės kaip Amazon, Google, Face book ar Microsoft,
kurios lengviau įveikia krizę.
Pasaulis pradeda suprasti, kad pasaulis po karantino nebus toks koks buvo. Jis bus labiau
skaitmeninis ir minėtos kompanijos bus avangarde viso šio proceso metu. Būtent kelios
pasaulinės bendrovės palaiko indeksus aukštumoje. Jei pažvelgtume į indeksą SP500, jame
rastume bendrovių, kurios jau prarado daugiau nei 50 proc. rinkos kainos, tačiau milžinai sugeba
kompensuoti indekso praradimus.
Prie teigiamų nuotaikų prisideda ir naftos kainos atsitiesimas. Gegužės 12 dieną paaiškėjo, kad
Saudo Arabija ketina griežčiau mažinti naftos gavybą ir taip subalansuoti šio ištekliaus perteklių.
Naftos kaina šoko į viršų ir stabilizuojasi ties 30 JAV dolerių už barelį, jei vertiname BRENT rūšį.
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Pav. Brent naftos kainos pokytis. Šaltinis: www.tradingeconomics.com

Toks naftos kainos lygis yra priimtinas didelei daliai naftos eksportuotojų ir tuo pat metu pasaulis
gali mėgautis pigiais ištekliais. JAV tai irgi svarbu, nes naftos sektoriuje dirba apie 7 proc. šalies
dirbančių žmonių ir aukštesnė naftos kaina gali išsaugoti papildomas darbo vietas.
Kalbant apie perspektyvas, tai finansų rinkos gali rimti ir ieškoti tam tikro stabilumo, tačiau rizika
yra iš sekančių viruso bangų. Jei jų pavyktų išvengti, tada galėtume tikėtis lengvesnio finansinio
spaudimo rinkose.
Fondo apžvalga
Stebint finansų rinkas dar kartą galime pažvelgti į mūsų platinamą JAV rinką sekantį fondą ir jo
sudėtį. Šiais metais nepaisant visų turbolencijų BNP PARIBAS US GROWTH fondas išliko

pelningas. Partneriai iš BNP, kurie yra vieni didžiausių Europos fondų valdytojų sukonstravo šios
dienos realijas atitinkančią sudėtį, kuri leido pasiekti minėtus rezultatus. Fondas be abejo
tinkamas tik ilgą investavimo perspektyvą turintiems ir maksimalią riziką toleruojantiems
žmonėms.
Paskutinė žinoma fondo sudėtis:

