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Indeksas SP500 pasistūmėjo dar 3 proc. į viršų iki 3200 punktų. Nuo aukščiausio taško teskiria 

mažiau nei 200 punktų. Rinkos dalyvių optimizmas buvo skatinamas centrinių bankų veiksmų 

liejant pinigus į ekonomikas bei tuo, kad dalis investuotojų, kurie pasitraukė anksčiau ir laukė 

tinkamos progos sugrįžti, neteko kantrybės ir bandė pagauti nuvažiuojanti traukinį. 

 

Pav. 1 SP500 indekso pokytis per paskutinius 12 mėnesių, šaltinis www.tradingeconomics.com 

Panašiai apie 3 proc. pašoko ir Europos indeksas EUROSTOXX600, kuris atspindi svarbiausių 600 

bendrovių akcijų kainų pokyčius. Čia optimizmas buvo skatinamas panašiais motyvais kaip ir JAV. 

Nepaisant pinigų lietaus, kuris nesiliauja iš įvairių institucijų, praėjusią savaitę buvo ir neigiamų 

naujienų. Visų pirma Euro zonos ekonomikos kritimas per pirmą šių metų ketvirtį buvo 

pakoreguotas ir padidintas nuo 3,6 proc. iki 3,8 proc. atlikus korektūras pagal paskutinius žinomus 

duomenis. Ir tai buvo didžiausias vieno ketvirčio susitraukimas per visą Euro zonos gyvavimo 

istoriją. 

 

Pav. 2 Euro zonos BVP pokyčiai kas metų ketvirtį, šaltinis www.tradingeconomics.com 
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Reikia prisiminti, kad mažesnis kritimas buvo fiksuotas net ir 2009 metų krizės metu. Šių metų 

pirmo ketvirčio susitraukimą iššaukė tik kovo antros pusės susitraukimas, kuris buvo paskatintas 

COVID viruso. Neabejotina, kad II ketvirčio rezultatai bus dar blogesni, nes regionas ilgiau gyveno 

viruso apsuptyje, tad jau dabar aišku, kad buvo patekta į recesiją, kai porą ketvirčių iš eilės 

ekonomika susitraukia. 

Investuotojai į tai numoja ranka galvodami apie ekonominį atsigavimą vėliau šiais metais ar 

sekančiais, tačiau toks požiūris gan pavojingas. Skubiai bandant pagauti nuvažiuojantį traukinį 

galima prisiimti per dideles rizikas, o investuojanti periodiškai mažesnėmis sumomis šios 

rizikos bent jau dalinai išvengia. 

Dviprasmiškų minčių keliančių buvo paskelbta ir iš JAV darbo rinkos pusės. Praėjusią savaitę 

beveik 1,9 mln. žmonių papildomai paprašė nedarbingumo pašalpos ir tai yra milžiniškas skaičius, 

tačiau rinkos jį sutiko teigiamai, nes tai jau devinta savaitė iš eilės, kai paraiškų nedarbo pašalpai 

gauti mažėja. Žinoma, per šį procesą buvo sunaikinta itin daug darbo vietų ir dabar tikimasi greito 

atsistatymo atgal. 

 

Pav. 3 Savaitės duomenys, kiek žmonių paprašo nedarbo pašalpos, šaltinis www.tradingeconomics.com 
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Compensa life platinami fondai 

Įdomu pastebėti, kad rinkoms atsigaunant, gan sėkmingai keičiasi ir Compensa life platinamų fondų 

vertės. Penki iš šešių aukščiausios rizikos fondai yra pelningi per paskutinius 12 mėnesių. Atsilieka 

tik Rusijos investicinė kryptis, tačiau didėjančios naftos kainos iš čia sumažino kritimą per 

paskutinius 12 mėnesių. Pelningiausiomis išlieka JAV ir Suomijos kryptys. 
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