Finansų rinkos demonstruoja vis didėjantį pasitikėjimą.
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Greita Centrinių bankų veikla ir pinigų įliejimas, kuris visų pirma pasiekia finansų rinkas leido
stabilizuoti prasiveriančią bedugnę. Praėjusi savaitė parodė, kad JAV finansų rinkai neberūpi
viruso keliamos problemos, JAV ir Kinijos stiprėjantis konfliktas bei didžiojoje šalies dalyje kilusios
riaušės.
Investuotojai paprastai ribotai reaguoja į riaušes, nes tai buvo praeityje ir dažniausiai
neišsirutulioja į didesnes problemos. Virusas jau pradeda nebestebinti ir žmonės palaipsniui
išmoksta su tuo gyventi, na o Kinijos ir JAV geopolitinės varžytuvės vertinamos rinkimų fone.
Žinoma, tai rizikos, kurios aiškiai matomos ir stebimos – jų pablogėjimas gali turėti atoveiksmį,
tačiau rizikos, kurios yra identifikuotos, dažniausiai nebe tokios baisios. Tuo pat metu Centriniai
bankai šėlsta ir spausdina be atvangos, kas audrina investuotojus.
Indeksas SP500 pakilo dar 3 proc. iki beveik 3100 punktų ir yra aukščiausiame taške nuo pat
kovo viduryje kilusios pandemijos krizės. Iki rekordinių aukštumų trūksta 300 punktų arba jau
mažiau nei 10 proc.

1.Pav. Indekso SP500 metinis pokytis, šaltinis www.tradingeconomics.com

Lygiagrečiai investuotojų baimes ir potencialų rinkų svyravimą atskleidžiantis VIX indeksas taip
pat susitraukė iki žemiausių verčių nuo pat pandemijos pradžios. Indeksas nusileido iki 26 punktų
žymos ir priartėjo prie psichologiškai svarbios 20 punktų lygio, kuris rodo, kad rinkoje nėra
didesnių baimių.
Investuotojai išlieka atsargūs tačiau reikia nepamiršti, kad laisvų pinigų atsargos yra milžiniškos
ir jei jos pajudės, tada tikrai gali rinka stumtelti į priekį. Labai svarbu, kad neatsirastų kažkoks šiuo
metu nežinomas ir pakankamai gąsdinantis faktorius.

2.Pav. VIX indeksas nuo metų pradžios, šaltinis www.finance.yahoo.com

Ekonomikos norą sugrįžti prie augimo tendencijos taip pat demonstruoja ir žaliavos. BRENT
rūšies naftos kainos pakilo iki 40 JAV dolerio už barelį, o vario, kuris labai svarbus gamybai ir
elektronikai, kaina taip pat yra gerokai atsispyrusi nuo dugno ir bando pasiekti 2,5 JAV Dolerio už
svarą lygmenį, kurio nematėme nuo kovo pradžios.

3.Pav. Vario kainos pokytis, šaltinis www.tradingeconomics.com

4.Pav. Naftos kainos pokytis, šaltinis www.tradingeconomics.com

Compensa life platinami fondai
Tokiame rinkos kontekste labiausiai laimi aukščiausios rizikos fondai, kurie tinkami tik rizika
toleruojantiems investuotojams. Nuo metų pradžios vis tik visi fondai yra raudonoje zonoje, tačiau
tradiciškai JAV kryptis bunda pirma – tam pasitarnauja dominuojantis pasaulinis JAV dolerio
vaidmuo ir greitai priimti Centrinio banko veiksmai. Įdomu tai, kad JAV kryptis yra pelninga nuo
metų pradžios. O aukštos rizikos krepšelyje yra net keturios iš šešių investicinės kryptys, kurios
yra pelningos paskutinių 12 mėnesių laikotarpyje

5.Pav. Compensa life aukštos rizikos fondai, šaltinis www.compensalife.lt
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