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Pagrindinis JAV akcijų indeksas SP500 pakilo dviem procentais iki 3228 punktų ir bandė šturmuoti 3300 

punktų žymą, tačiau rinka išlieka nuosaiki. „Normalių“ metų vasarą be viruso iššūkio tokia prekyba būtų 

laikoma normalia ir netgi pozityvia, tačiau dabar investuotojai yra jautrūs ir tarsi išlieka laukimo fazėje, kuri 

gali baigtis didesniu svyravimu.  

 

Pav. nr.1 SP500 indekso pokyčiai per paskutinį mėnesį, šaltinis www.tradingeconomics.com 

Taip pat tam tikrą štilį rodo ir baimės indeksu vadinamas VIX indeksas. Priartėjo prie 20 punktų, o toks lygis 

vadinamas nereikšmingu. Visgi VIX indeksas, rinkos padėtis ir toliau aptariamas auksas atrodo 

prieštaringai. 

 

Pav. nr. 2 VIX indeksas per paskutinius metus, šaltinis www.yahoo.finance.com 

Šiuo metu įdomus indikatorius tampa auksas ir jo kaina. Pastaroji, kuri matuojama JAV doleriais, pasiekė 

rekordines aukštumas – tokio lygio nebuvo per visą rašytinę istoriją. Tiesa pats doleris pasilpnėjo kitų valiutų 

atžvilgiu ir europiečiams jis neatrodo toks brangus. 

http://www.tradingeconomics.com/
http://www.yahoo.finance.com/


 

Pav. nr.3 aukso kaina per paskutinius 50 metų, šaltinis www.tradingeconomics.com 

Aukso kainą šokdina visų pirma virusas, o antra pinigų spausdinimo politika, kuri verčia kapitalą turinčius 

galvoti, kaip išsaugoti pinigų perkamą galią. Viena iš opcijų yra auksas, tačiau ji spekuliatyvi – vertės 

keičiasi dideliame diapazone, tad ilguoju periodu gan sudėtinga spėti, kokias lėšas valdysime.  Bet kokiu 

atveju tai parodo tam tikrą desperaciją, kad investuotojai stokoja idėjų. Iš kitos pusės aukse parkuojamos 

lėšos vargu ar skatins ekonomikos augimą, kaip tikisi pasaulio centriniai bankai. Klausimas – kurį bus 

galima atsakyti po mažiausiai pusmečio. 

Compensa life platinami fondai 

Tarp Compensa life platinamų krypčių daugiausiai poveikio iš rinkos svyravimo sudaro rizikingiausioms 

kryptims, tačiau paskutiniai trys mėnesiai, kurie jau yra po karantininio laikotarpio atrodo gerai. Belieka 

įspėti, kad dideli svyravimai galimi į abi puses ir šie fondai tinkami tik aukštą riziką toleruojantiems 

investuotojams. 
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