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Bendro vidaus produkto rodikliai, kurie kalba apie praeitį rodė prastą situaciją, o pasitikėjimo
rodikliai, kurie kalba apie ateities pokyčius, rodė stiprų pagerėjimą ir žmonių gebėjimą prisitaikyti
prie gręsiančių viruso pavojų. Tokio naujienų kokteilio rezultatas – pagrindinis JAV akcijų indeksas
SP500 pakilo 2 proc. ir priartėjo prie 3300 punktų ribos, už kurios iki visų laikų aukščiausio taško
beliktų mažiau nei 3 proc.

1 pav. SP500 pokytis per paskutinius 12 mėnesių

Pradėkime nuo BVP pokyčių. Vokietija paskelbė, kad jos ekonomika susitraukė 10.1 proc. ir tai
buvo didžiausias ketvirčio susitraukimas per paskutinius 50 metų. Tai lėmė vos vienos dienos
nuvilnijusį akcijų kainų kritimą, bet vėliau investuotojai vėl grįžo į pirkėjų vaidmenį.

2 pav. Vokietijos ekonominiai pokyčiai.

Tuo pat metu Euro zonos ekonomika traukėsi 12 proc. ir šiame kontekste mūsų šalis narė Lietuva
su 5 proc. susitraukimu atrodo tikrai įspūdingai. Bent kol kas kreivė neatrodo tokia aštri kaip 2009
metų krizėje.

3 pav. Lietuvos BVP pokytis

Taip pat apie rekordinius ekonomikos susitraukimą paskelbė ir JAV. Antro ketvirčio metinis
susitraukimas siekė 32,9 proc. ir buvo didžiausias nuo pat antro pasaulinio karo. Vardan tiesos,
reikia pabrėžti, kad JAV ekonomikos susitraukimas yra pateikiamas metine išraiška – tai reiškia,
kad antro ketvirčio susitraukimas yra kartais mažesnis, o metinis rodiklis rodo, kas būtų, jei
artimiausius 12 mėnesių ekonomika lėtėtų tokiu pačiu tempu be jokio pailsėjimo, ko tikėtis vargu
ar galima, todėl reikia būti atsargiu interpretuojant.

4 pav. JAV ekonomikos pokyčiai nuo antro pasaulinio karo.

Neigiamas naujienas įveikė Kinijos pranešimas apie padidėjusį šios šalies gamintojų pasitikėjimo
indeksą. Analitikai tikėjosi, kad jis žemės nuo 50,9 iki 50,7 punktų, tačiau jis netikėtai išaugo iki
51,1 punkto taip iššaukdamas pagyvėjimą rinkoje.

5 pav. Kinijos gamintojų PMI indeksas per dešimtmetį.

Taip pat nuostabą sukėlė ir JAV gamybos sektoriaus pasitikėjimo indeksas, kuris pakilo 54,2
punkto, kas buvo gerokai aukščiau rinkos lūkesčių. Tai rodo, kad verslas mato galimybes įveikti
viruso pasekmes ir išmokti gyventi su milžinišku susirgimų skaičiumi. JAV ekonomika pirmauja
pasaulyje tiek pagal savo dydį, tiek pagal COVID-19 viruso atvejų skaičių.

6 pav. JAV gamintojų pasitikėjimo indeksas.
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