Veiklos ataskaita
III ketvirtis
(2009 m. geguž s 23 d. – rugpj

io 22 d.)

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.

žanga
Gerbiamieji,
Pristatome VU SIF Valdybos ataskait už tre i j veiklos ketvirt , trukus 2009 m. geguž s 23 d. –
rugpj

io 22 d. Fondo portfelis laikotarpio pabaigoje sudar 27.003,81 Lt, fondo vieneto vert

–

71,76 Lt.
Fondo vert

per tris m nesius pakilo 10,54%. Tuo tarpu lyginamasis indeksas pakilo 12,14%.

Ataskaitoje rasite aprašyt portfelio strukt r , rinkos situacijos apžvalg bei perspektyvas.
A i , kad domit s fondo veikla.
Pagarbiai,
VU SIF valdyba

Turinys
1. Portfelio strukt ra 2009 m. geguž s 23 d. – rugpj

io 22 d.

2. Portfelio vieneto ir palyginamojo indekso vert s, portfelio gr ža
3. Rizikos valdymas ir analiz
4. Pasaulio rink apžvalga
5. Perspektyvos
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1. Portfelio strukt ra 2009 m. geguž s 23 d. – rugpj
2009 m. rugpj

io 22 d.

io 22 d. VU SIF valdomo Portfelio sud tis (uždarymo kainomis) buvo tokia:
VP
kiekis
2720
1290
1550
68
2770

VP
AS Tallink Grupp
APB „Apranga“
AB, TEO LT
AS Tallinna Vesi
AB „Šiauli bankas“

Kaina 2009-08-23
0,34 EUR
2,29 LTL
1,4 LTL
9,10 EUR
0,73 LTL
Iš viso VP
Pinigin s l šos
Iš viso:

Rinkos vert
3182,4 LTL
2954,1 LTL
2170 LTL
2136,56 LTL
2022,1 LTL
12465,16 LTL
14538,65 LTL
27003,81 LTL

Dalis
portfelyje
11,79%
10,94%
8,04%
7,91%
7,49%
46,17%
53,83%
100,0%

Portfelio diversifikacija pagal sektorius
23,37%

30,46%

8,04%
11,79%

7,91%

7,49%

Grynieji pinigai
Vartojimo prek s ir paslaugos
Komunalin s paslaugos
Pinig rinkos priemon s

10,94%

Telekomunikacij paslaugos
Finansai
Gamyba

Tre iojo ketvir io pabaigoje grynieji pinigai sudar 23,37% viso portfelio, tai yra 21,6 procentinio
punkto mažiau nei ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Gryn j pinig dalies maž jim l m palanki
rinkos situacija, leidusi didesn

dal aktyv

investuoti

akcijas. Pinig

rinkos priemon s sudaro

30,47% portfelio vert s.

Portfelio teritorin diversifikacija
Grynieji
pinigai
23,37%

Estija
19,70%

Lietuva
56,93%

Laikantis numatytos strategijos bei atsižvelgiant rinkos situacij ataskaitinio laikotarpio metu buvo
sigytos dvi pozicijos Estijoje. Šio sprendimo pri mim paskatino šalies makroekonomin pad tis
bei su jos raida susijusios prognoz s. Taip išpl sta teritorin portfelio diversifikacija.
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2. Portfelio vieneto ir palyginamojo indekso vert s, portfelio gr ža

VU SIF investicinio vieneto vert 2009.05.23 - 2009.08.22

Portfelio ir lyg. indekso vert
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Data

Tre ioji valdyba per m portfel 2008 m. lapkri io 23 d. ir iki rugpj
vieneto vert

io 22 d. portfelio investicinio

pakilo 11,5 % (nuo 64,33 iki 71,76). Lyginamasis indeksas per š laikotarp pakilo

12,3%. Lyginamojo indekso reikšm s prieaugis

m

lenkti investicinio vieneto gr ž

paskutin j

ketvirt , kai Baltijos šali biržose buvo regimas stipresnis akcij kain atsigavimas.

Statistiniai rodikliai
beta reikšm
alfa reikšm , (%)
koreliacijos koeficientas
indekso sekimo paklaida, (%)
standartinis nuokrypis, (%)
Sharpe rodiklis

3 m nesi laikotarpio
0,89
-0,002
0,75
0,34
0,51
0,17

9 m nesi laikotarpio
0,35
0,03
0,46
0,46
0,37
0,27

Beta parodo, kiek pasikei ia portfelio vieneto vert (% per dien ), lyginamojo indekso reikšmei pasikeitus 1 proc. per
dien
Alfa parodo, kokia dienos gr ža b dinga portfelio vieneto vertei, esant nuliniam lyginamojo indekso reikšm s poky iui
per dien
Koreliacijos koeficientas parodo portfelio vieneto vert s dienos poky i (%) ir lyginamojo indekso reikšm s dienos
poky i (%) statistinio ryšio stiprum
Indekso sekimo paklaida parodo, kiek portfelio vieneto vert s dienos poky iai (%) seka lyginamojo indekso reikšm s
dienos poky ius (%)
Standartinis nuokrypis parodo, kaip stipriai portfelio investicinio vieneto vert s dienos gr ža svyruoja apie savo dienos
gr žos vidurk .
Sharpe rodiklis parodo papildomos gr žos dyd , tenkant vienam rizikos (standartinio nuokrypio) vienetui.
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Per paskutiniuosius tris m nesius portfelio sud tyje žymiai išaugo akcij

kiekis ir tai l m

trij

m nesi statistini rodikli pakitim , lyginant su devyni m nesi laikotarpiu.
Pastebimai išaugo koreliacijos koeficientas, kuris rodo, kad tarp investicinio vieneto vert s ir
lyginamojo indekso reikšmi dienos poky i atsirado statistinis ryšys, ta iau jis n ra toks stiprus,
koks buvo perimant portfelio valdym praeit met lapkri io m nes .
Taip pat išaugo investicinio vieneto vert s standartinis nuokrypis, kurio padid jimas sietinas su
aukštesne rizika, prisiimta portfel labiau papildžius akcijomis.
Trij

m nesi

beta siek

0,89. Mažesn

nei vienetas beta reikšm

reiškia silpnesn

reakcij

lyginamojo indekso dienos gr ž , d l kurios lyginamajam indeksui krentant yra pasiekiamas
mažesnis kritimas, indeksui kylant – mažesnis augimas.
Bendrai galima pasteb ti, kad per paskutiniuosius m nesius, portfel papildžius akcijomis, jo
valdymas tapo gyvybingesnis, ta iau statistiniai rodikliai rodo vis dar neaukšt vert s kitimo rizik .

3. Rizikos valdymas ir analiz
Šiame skyriuje analizuojama VU SIF portfelio rizika ir lyginama su optimalaus portfelio teorijos
efektyvia riba (angl. efficient frontier). Analizei naudojami likvidžiausi OMX Baltic pozicij prekybos
sesij duomenys, obligacij ir pinig rinkos priemoni duomenys nuo 2009 m. geguž s 23 d. iki
rugpj

io 22 d.

Akcij

kainos yra koreguojamos atsižvelgiant

išmokamus dividendus, akcij

padalijimus ir

išleidžiamas naujas akcij emisijas.
Toliau pateikiamas grafikas, kuriame vaizduojama efektyvi riba. Ji apskai iuota remiantis
Markowitz teorija, atsižvelgiant :
1) Tre iosios VU SIF valdybos nustatyt akcij likvidumo kriterij ;
2) Portfelio vidaus valdymo taisykles, pagal kurias vien pozicij maksimaliai gali b ti investuota
25 % portfelio aktyv .
3) Rizikos valdymo taisykles, pagal kurias yra nustatyti akcij likvidumo, rizikos kriterijai.
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H.Markow itz efektyvi riba (09.05.23-09.08.22)
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Taip pat grafike vaizduojamas VU SIF portfelis, kurio sud tis yra tokia, kokia buvo 2009 m.
rugpj

io 22 d. Remiantis efektyvaus valdymo teorija, VU SIF portfelis su tokia pa ia rizika gal jo

gauti 18,87% gr ž . Ši gr ža esant tokiai pat rizikai gal jo b ti gauta, jei nuo 2009 m. geguž s 23
d. portfelio sud tis b t buvusi tokia:
Pozicija

Dalis portfelyje

AB Pieno Žvaigžd s obligacijos

25%

AB banko Finasta ind lis

16,15%

AS Grindeks

13,14%

SA Tallinna Vesi

9,21%

AB Lifosa

6,99%

AB Lietuvos Dujos

6,65%

TEO LT, AB

6,08%

AB Rokiškio S ris

6,00%

AB Apranga

2,63%

AB City Service

2,36%

AB Ryt Skirstomieji Tinklai

2%

AB Sanitas

1,52%

SA Tallinna Kaubamaja

1,49%

AB Klaip dos Nafta

0,36%

AB Lietuvos J r Laivininkyst

0,29%

AB Lietuvos Energija

0,13%

B tina pabr žti, kad šis modelis remiasi praeities rezultatais ir vakar buv s efektyvus portfelis
neb tinai bus efektyvus šiandien. Taip pat modelis neatsižvelgia

galimyb keisti portfelio sud t

duotuoju laikotarpiu.
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Tre iojo ketvir io rezultatas yra neblogas, ta iau jis gal jo b ti geresnis, jei portfelyje b t buvusi
didesn dalis akcij . Iki Markowitz efektyvios ribos, vis d lto, dar buvo kur art ti.
Išvada: VU SIF portfelis tapo efektyvesnis nei buvo pirmame ir antrame ketvir iuose. Rizika pakito
nežymiai, o portfelio gr ža pastebimai išaugo.

4. Pasaulio rink apžvalga
Per ataskaitin laikotarp Baltijos šali

biržos smarkiai kilo. Estijos biržos indekso OMXT vert

padid jo 7,07%, Rygos biržos indeksas OMXR paaugo 17,40%, o Vilniaus biržos indeksas OMXV
fiksavo didžiausi prieaug iš vis Baltijos šali – 30,64%.
Tik tina, kad pradži tokiam augimui dav „The Economist“ leidinys, anot kurio Baltijos šali rinkos
yra nedidel s ir gana lanks ios, tod l vyriausybi bandymai gerinti ekonomin

situacij gali b ti

s kmingi. Žinoma, vienas iš pagrindini veiksni buvo tas, kad jau kelintas m nesis iš eil s kilo
globaliosios rinkos. Baltijos šali rinkos taip pat teigiamai reagavo

kylant vartotoj pasitik jimo

indeks .
Ataskaitinio laikotarpio metu neišvengta ir kain korekcijos, ta iau optimizm Baltijos šalyse pad jo
išlaikyti geri JAV korporacij pajam rezultatai.
Apibendrinant galima pasakyti, kad nuomon s d l rink

atsigavimo išlieka prieštaringos ir dar

galima tik tis korekcijos ateityje.
Indeksas

Pokytis

OMX Tallinn (Estija)

7,07%

OMX Riga (Latvija)

17,40%

OMX Vilnius (Lietuva)
VU SIF lyginamasis
indeksas

30,64%
12,14%

Laikotarpis 09.05.23-09.08.22

JAV akcij

indeksai per pastaruosius tris m nesius smarkiai kilo. Toks staigus kilimas gali b ti

paaškinimas tuo, kad investuotojai rinkose žvelgia vis daugiau atsigavimo ženkl .
Pirma, tai geresni nei tik tasi moni
kritimo

augimo stadij

veiklos rezultatai, teigiami bankin s veiklos rezultatai, iš

pereinantys Pranc zijos, Vokietijos, Japonijos BVP rodikliai, sul t j s

bedarbi augimo skai ius Amerikoje ir daugelis kit . Ta iau tiek JAV, tiek Europos centrini bank
vadovai nepasiduoda vyraujan iai euforijai akcij rinkose ir dar neskuba kelti bazini pal kan .
Ekonimin

situacija pasaulyje vis dar labai trapi d l keletos priežas i : labai teigiamai vertinti

bankin veikl trukdo pastar j pajam šaltinis – pelnas iš investicin s veiklos did ja lygiagre iai
su augan iais atid jiniais bei rekordin lyg siekian iu bankrutuojan i
baigiantis vyriausybi

gelb jimo planams – ypa

automobili

bank

skai iumi. Antra,

pramonei – vartojimo lygis gali

nesp ti stabilizuotis dabartiniame lygyje dar ir d l ypatingai temptos situacijos darbo rinkoje.
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5. Perspektyvos
Trumpai apib dinant pastar j ketvirt , pamin ti išskirtini
Lietuvos ir pasaulio rinkas, neb t

vyki ar naujien , teigiamai paveikusi

galima. Nors kartas nuo karto pasigirsdavo ger

naujien

iš

JAV, Europos ir Pabaltijo šali , ta iau tendencija išliko labiau neigiama. Toliau t siasi ekonominis
sunkmetis. VU SIF Valdyba, atsižvelgdama

esam

situacij

toliau ieškos ir vertins galimybes

didinti fondo vert .
Per paskutin tre iosios VU SIF Valdybos veiklos ketvirt planuojama toliau aktyviai dom tis vairias
investavimo b dais, pl sti investavimo sritis ir regionus. Taip pat yra planuojami susitikimai su
OMXV biržoje kotiruojam
pažinti bendroves, j

moni atstovais, kuri akcijas laikome perspektyviomis. Tai leis geriau

tikslus ir pastangas

veikti ekonomin s kriz s padarinius ir ateities

perspektyvas.
Stengdamiesi gerinti fondo veiklos rezultatus planuojame:
atnaujinti moni analizes;
nuolat steb ti rinkas ir ieškoti prog investuoti perspektyviausi

moni akcijas

ieškoti alternatyvi investavimo b d ;
siekti efektyvaus fondo valdymo.

Pagarbiai,
VU SIF Valdybos tre iosios kadencijos nariai
Agn Ališauskait
Indr Bagdonavi i t
R ta Jakaityt
Aivaras Mil ikas
Asta Popliauskyt
Monika Raškauskait
Mažvydas Rimkus
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