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Praėjusi savaitė akcijų rinkoje pasižymėjo tolimesniu optimizmu, o indeksas SP500 antradienio 

prieš prekybinėje sesijoje viršijo visų laikų sesijos uždarymo kainos rekordą. Antradienio prieš 

prekybinėje sesijoje indeksas viršijo 3286 punktų tašką, kuris buvo fiksuotas šių metų vasario 19 

dieną (visų laikų rekordas). 

 

Pav. nr.1 SP500 indekso pokyčiai per paskutinius 12 mėnesių. Šaltinis: www.tradingeconomics.com 

Optimizmą skatina vis daugiau atsirandančių teigiamų indikatorių, kurie kalba ne apie tai, kas 

buvo, bet kur mes nueisime. Ateitį piešiantys indikatoriai yra įvairūs pasitikėjimo indeksai, kurie 

rodo ar verslo atstovai yra pozityviai nusiteikę. Verslas ar veikla visada prasideda nuo optimizmo 

ir teigiamo mąstymo. Nepaisant kiek resursų ar galimybių turėtume ir ką mums siūlytų šis 

Pasaulis, jei nėra optimizmo niekas neprasidėtų. Nesikurtų naujos įmonės, nesamdytume 

žmonių, net namo niekas nepradeda statyti, jei nežino ar pavyks jį baigti statyti.  

Antradienį buvo paskelbta, kad Vokietijos verslo pasitikėjimo indeksas, kurį matuoja Zentrum für 

Europäische Wirtschaftsforschung, pasiekė aukščiausią tašką nuo pat 2004 sausio mėnesio. Tai 

rodo, kad Lietuvai itin svarbus Vokietijos verslas gali elgtis daug plačiau galvodamas apie plėtrą, 

nei tai buvo galima prognozuoti prieš du mėnesius.  

 

Pav. nr.2 ZEW indekso pokyčiai per paskutinius 30 metų. Šaltinis: www.investing.com 

http://www.tradingeconomics.com/
http://www.investing.com/


Taip pat praėjusi savaitė pasižymėjo itin teigiamą tendenciją įgavusiu euru. Euro sąjungos valiuta 

įgavo pranašumą prieš JAV dolerį visų pirma dėl gerai suvaldyto viruso problemų Europoje, o 

antra, Europos centrinis bankas pradėjo demonstruoti „neregėtus raumenis“ valdant kilusias 

paklausos ekonomikoje krizes aktyviai naudojant monetarinę politiką. Euro kaina JAV dolerio 

atžvilgiu priartėjo prie du metus nematyto 1,2 dolerio už eurą lygio. 

 

Pav. nr.3 Euro ir dolerio santykis per paskutinius 5 metus. Šaltinis: www.tradingeconomics.com 

Compensa life platinami fondai 

Compensa life platinami fondai esant teigiamai aplinkai ir toliau demonstruoja augimo 

tendencijas. Daugelis fondų mažino šių metų iššūkių sukeltas neigiamas korekcijas ir per 

paskutinius 12 mėnesių 10 iš 14 platinamų investicinių fondų klientams generavo teigiamą grąžą. 
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