VU Student Investicinio Fondo m nesin ataskaita. 2008 m. lapkri io 23 - gruodžio 22 d.
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Statistiniai rodikliai pateikti pagal LR VPK patvirtintas Lyginam j indeks naudojimo taisykles.
Beta parodo, kiek pasikei ia portfelio vieneto vert (procentais per m nes ) lyginamojo indekso reikšmei per m nes pasikeitus vienu procentu.
M nesio alfos reikšm - rodiklis, parodantis skirtum portfelio investicinio vieneto vert s poky io ir lyginamojo indekso reikšm s poky io (%), esant palyginamam rizikos lygiui.
Met koreliacijos koeficientas parodo investicinio fondo vieneto ver i ir lyginamojo indekso reikšmi statistin priklausomyb ; apskai iuota pagal dienos reikšmes.
Metin indekso sekimo paklaida parodo, kiek portfelio investicinio vieneto vert s poky iai seka lyginamojo indekso reikšm s poky ius; apskai iuota pagal m nesio poky ius (%).
Metinis standartinis nuokrypis parodo, kaip stipriai svyruoja portfelio investicinio vieneto vert s poky iai, palyginus su j vidutiniu poky iu; apskai iuota pagal dienos poky ius (%).
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Sveiki, su jumis sveikinasi jau tre ioji VU SIF valdyba.
Prab go dar vieni neram s metai vertybini popieri rinkose. Per šiuos metus vyko daug: rinkos susid r su pasauline krize, vertybini popieri indeksai švyt jo
raudona spalva, neigiamos investuotoj nuotaikos bei valstybi makroekonomin s prognoz s temp žemyn moni akcij kursus. D l to prast jo investicini fond
rezultatai - ne išimtis ir antrosios VU SIF valdybos valdytas investicinis portfelis.
D kojame antrajai valdybai už sunk tri s visos kadencijos metu: sukurtos ir išbandytos portfelio rizikos valdymo taisykl s, kuri d ka gal sime efektyviau valdyti
portfelio l šas. Sieksime VU SIF portfel apsaugoti nuo nuvert jimo, tobulinsime portfelio valdymo taisykles, pl sime finansini instrument arsenal . Skirsime dar
daugiau d mesio projektams, kurie skatint dom jim si investicij valdymu m s visuomen je.
Besit siant rinkos nuosmukiui, iš naujo vertinta VU SIF portfelio sud tis - laikantis Valdybos priimtos portfelio valdymo strategijos per ataskaitin laikotarp pirkimo
sandori sudaryta nebuvo, nuosaikiai didinta gryn j pinig dalis.
Per š m nes lyginamojo indekso vert sumenko 5%, o investicinio portfelio vert pakilo 0,78%. Šis rezultatas buvo pasiektas stipriai apribojant esam rizik :
mažinant pozicij skai i (visos akcijos buvo parduotos d l neigiam birž tendencij , taip siekiant išsaugoti kapital ir ieškoti saugesni instrument ) ir didinant
gryn j pinig kiek . Toks sprendimas pagr stas vis prast jan iais pasauliniais makroekonominiais rodikliais. Ypa skausminga situacija Baltijos šalyse (neigiamas
ekonomikos augimas Latvijoje ir Estijoje, did jantis nedarbo lygis, dviženkl infliacija, galima lato devalvacija, derybos su Tarptautiniu valiutos fondu, valstyb s
perimtas Parex bankas bei vis prast jancios prognoz s 2009 metams) tur jo takos investuotoj l kes iams: pagrindinis Vilniaus biržos indeksas per 2008 metus
sumenko daugiausiai Baltijos šalyse – 65,14%, kiek mažesn neigiam pokyt (-62,98%) fiksavo OMX Tallin indeksas, o Rygos biržos pagrindinis indeksas sumenko
54,43%.
Pirm kart VU SIF istorijoje pateikiamas apskai iuotas koreliacijos koeficientas tarp portfelio vieneno vert s ir lyginamo indekso kitimo. Jo reikšm 0,99, kas
parodo, kad portfelis gan tinai stipriai koreliuoja su lyginamuoju indeksu. Beta rodiklis, kuris parodo fondo rizikos lyg palyginus su lyginamuoju indeksu, išaugo iki
0,66. Galima pasidžiaugti, kad šio m nesio alfa rodiklis yra žymiai geresnis nei pra jusio m nesio, kas rodo, kad portfelis valdomas truput geriau. Mums pavyko
išlaikyti portfelio vert ir tikim s j s kmingai didinti ateityje.
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* - skaitomos 3 m n Agrowill obligacijos
Ši ataskaita n ra skatinimas užsiimti investavimo veikla, šioje ataskaitoje pateikiama informacija ar jos dalis neturi b ti laikoma rekomendacija pirkti ir (ar) parduoti vertybinius popierius.

