Veiklos ataskaita
I pusmetis
(2008 m. lapkri io 23 d. – 2009 m. geguž s 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 savo ataskait už pirm j veiklos pusmet , trukus 2008 m. lapkri io 23 d. – 2009 m.
geguž s 22 d. Fondo portfelis laikotarpio pabaigoje sudar

24.429,80 Lt, fondo vieneto vert

–

64,92 Lt.
Fondo vert pakilo 1,58% ir tai l m konservatyvi tre iosios valdybos strategija. Fondo lyginamasis
indeksas atitinkamu laikotarpiu neteko 0,44% vert s.
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 2008 m. lapkri io 23 d. – 2009 m. geguž s 22 d.
2. Portfelio vieneto ir palyginamojo indekso vert s, portfelio gr ža
3. Rizikos valdymas ir analiz
4. Pasaulio rink apžvalga
5. Pozicij apžvalga
6. Valdybos veikla
7. Perspektyvos
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1. Portfelio strukt ra 2008 m. lapkri io 23 d. – 2009 m. geguž s 22 d.
2009 m. geguž s 22 d. VU SIF valdomo Portfelio sud tis (uždarymo kainomis) buvo tokia:
VP
APB „Apranga“ obligacijos
AB „Šiauli bankas“
AB „Lifosa“
AS „Grindeks“
TEO LT, AB

VP
kiekis
58
2770
86
135
1550

Kaina 2009-05-22
105,4811 LTL
0,71 LTL
21,73 LTL
2,57 LVL
1,14 LTL
Iš viso VP
Pinigin s l šos
Iš viso:

6.117,91 LTL
1.966,70 LTL
1.868,78 LTL
1.784,70 LTL
1.767,00 LTL

Dalis
portfelyje
25,04%
8,05%
7,65%
7,31%
7,23%

13.505,09 LTL
10.924,71 LTL
24.429,80 LTL

55,28%
44,72%
100,0%

Rinkos vert

Portfelio diversifikacija
8,05%

7,23%

25,04%

7,31%
7,65%

44,72%
APG obligacijos
Lifosa

Grindeks
Grynieji pinigai

TEO LT

Šiauli bankas

Portfelio diversifikacija pagal sektorius
8,05%

7,65%

7,31%

32,28%

44,72%
Gamyba
Sveikatos prieži ra
Grynieji pinigai
Vartojimo prek s ir paslaugos
Finansai

Pirm j ketvirt susilaikyta nuo žymesni investicij

akcijas ir didžioji pinig dalis buvo investuota

trumpalaikius terminuotus ind lius. Taip, vyraujant neigiamoms tendencijoms biržose, siekta
išsaugoti fondo vert , ta iau pasibaigus pirmam ketvir iui ir prasid jus rink

kilimui, portfel

papild me obligacijomis, Lietuvos bei Latvijos bendrovi akcijomis.
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32,28% dabartinio VU SIF portfelio sudaro vartojimo prek s ir paslaugos. Iš j

– 25,04% yra

Aprangos obligacijos. Finas sektorius - ciklinis ir šiuo metu ne itin stabilus, ta iau 8,05% viso
portfelio nutarta investuoti š sektori , atsižvelgiant susiklos iusi situacij Lietuvoje.
Vis dar didel portfelio dal sudaro grynieji pinigai, laikomasi konservatyvios strategijos ir laukiama
aiškesni

rinkos atsigavimo ženkl . Valdybos sprendimu, grynieji pinigai padedami

bankuose vairiems terminams. Kadangi šiuo metu Baltijos šali

akcij

ind lius

biržose dar negalima

žvelgti ryški tendencij ir investavimo galimyb s yra ribotos, ind liai leidžia gauti nors ir nedidel ,
ta iau garantuot peln .
Portfelio diversifikacija pagal šalis buvo svarstoma valdybos pos džiuose, ta iau kol kas didžioji
dalis portfelio investuojama Lietuvos vertybini popieri rinkoje, nes apie joje kotiruojamas mones
gaunama pakankamai daug informacijos ir galima greitai reaguoti

vairius pasikeitimus.

2. Portfelio vieneto ir palyginamojo indekso vert s, portfelio gr ža

VU SIF investicinio vieneto vert 2008.11.23 - 2009.05.22
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Tre ioji fondo valdyba darb prad jo 2008 lapkri io 23 d., nuo to laiko fondo vieneto vert pakilo
1,58%, t.y. nuo pradin s 63,91 vert s padid jo 1,01 punkto iki 64,92. Tuo tarpu lyginamasis
indeksas prarado 0,44% savo vert s, nuo 40,83 iki 40,65.
D l sud tingos situacijos pasaulio ir Lietuvos finans
Tikslesn

rinkose, sunku vertinti fondo rezultatus.

informacija gaunama pasitelkiant lyginam j indeks . Grafike pavaizduotos fondo ir

lyginamojo indekso vert s, kuriame matomas gan pastovus fondo vert s atitr kimas nuo
lyginamojo indekso vert s. Tiek fondo vert , tiek lyginamasis indeksas, nagrin jamu laikotarpiu kito
labai nežymiai. Tam takos tur jo pasirinktos investavimo priemon s bei lyginamojo indekso
skai iavimo pakeitimai.
Ataskaitiniu laikotarpiu lyginamasis indeksas pakoreguotas taip, kad atspind t
priemoni

bei obligacij

gr ž . Tam

Lietuvos Respublikos iždo vekseli

indekso skai iavim

pinig

rinkos

buvo trauktas 3 m n. VILIBOR ir

vidutinis pelningumas. Manome, kad pakeista lyginamojo

indekso formul geriau atspindi rink ir toliau taikysime š skai iavimo b d .
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Statistiniai rodikliai
6 m nesi laikotarpio

Met laikotarpio

0,12
0,46
Beta reikšm
0,01
-0,01
Alfa reikšm , (%)
0,26
0,84
Koreliacijos koeficientas
0,53
0,93
Indekso sekimo paklaida, (%)
0,25
0,83
Standartinis nuokrypis, (%)
-0,02
-0,45
Sharpe rodiklis
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.

Pirmojo pusme io investicinio portfelio vieneto statistiniai rodikliai gerokai skyr si nuo met

d l

portfelio sud ties (akcijos vis dar sudaro maž portfelio dal ).
Investicinio vieneto vert pasižym jo labai mažais svyravimais. Pus s met laikotarpio standartinis
nuokrypis siek 0,25, kai pagal met laikotarpio duomenis jis buvo daugiau nei triskart didesnis.
Pagal Sharpe rodikl šeši m nesi portfolio valdymas buvo efektyvesnis nei gauto met rezultato.
Per pastaruosius metus vieneto vert s ir lyginamojo indekso reikšm s dienos poky iai koreliavo
gana stipriai (0,84). Per paskutinius šešis m nesius portfelio investicinio vieneto vert s poky iai
nekoreliavo su lyginamojo indekso vert s poky iais. Tok pakitim nul m tai, kad pinig rinkos
priemones (ind lius) neinvestavome nuolat ir pastoviomis sumomis, tad nat ralu, kad su fiksuotais
lyginamojo indekso reikšm s poky iais portfelio vieneto vert s gr ža nekoreliavo (reikia atkreipti
d mes , kad lyginamasis indeksas sudarytas ir pinig rinkos priemoni gr žai atspind ti).
Indekso sekimo paklaida rodo mažesnius investicinio vieneto vert s svyravimus lyginamojo
indekso atžvilgiu nei imant met lakotarp .
Šio pusme io statistiniai rodikliai iš esm s atspindi neriziking

ir maž

investicinio portfelio

vienetos vert s gr ž .
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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 2008 m. lapkri io
24 d. iki 2009 m. geguž s 22 d. (I pusmetis). 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 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.
H.Markow itz efektyvi riba (08.11.24-09.05.22)
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Taip pat grafike vaizduojamas ir VU SIF portfelis, kurio sud tis yra tokia, kokia buvo 2009 m.
geguž s 22 d.
Remiantis efektyvaus portfelio teorija, VU SIF portfelis su tokia pa ia rizika gal jo gauti ~8,90%
gr ž . Ši gr ža esant tokiai pat rizikai gal jo b ti gauta, jei nuo 2008 m. lapkri io 24 d. portfelio
sud tis b t buvusi tokia:
Pozicija

Dalis portfelyje

AB Apranga obligacijos

25%

Finastos ind lis

25%

SEB ind lis

25%

AB Linas obligacijos

12,31%

AS Estonian Telecom A

4,50%
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AB Lietuvos J r Laivininkyst

2,02%

AB Bankas Snoras

1,88%

AB Panev žio Statybos Trestas

1,24%

AB Klaip dos Nafta

1,02%

AB City Service

0,87%

AS SAF Technika

0,42%

AS Tallinna Kaubamaja

0,29%

AS Tallink Grupp

0,24%

AB Rokiškio S ris

0,21%

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.
Pusme io rezultatas buvo šiek tiek blogesnis, nei pirmojo ketvir io. Nors m s
lygis praktiškai nepakito ir gavome toki

pat procentin

portfelio rizikos

gr ž , ta iau rinkoje situacija pakito ir

galimyb s uždirbti padid jo.
Išvada: VU SIF portfelis buvo nepakankamai gerai sudarytas, kad prisiimtam rizikos lygiui j b t
galima vadinti efektyviu.

4. Pasaulio rink apžvalga
Per šeši m nesi laikotarp akcij rinkose sulauk me esminio poky io – akcij kain
kritim beveik visose pasaulio rinkose pakeit kovo 9 d. prasid jusi kilimo tendencija. Tre ioji VU
SIF valdyba per m

portfelio valdym

kaip tik tuo metu, kai laukiamus rinkos svyravimus

atspindintis VIX indeksas 2008 lapkri io 20d. fiksavo aukš iausi keli met 80,86 punkto reikšm .
Investuotoj nuotaikos š pusmet atsl go - po šeši m nesi , 2009 m. geguž s pabaigoje, VIX
indekso reikšm s sumaž jo iki 30 punkt . Daugelis indeks

nuo žemiausios reikšm s jau rodo

dviženkl prieaug , ta iau sulaukiama abejoni , ar ir kiek dabartin kilimo tendencija yra pagr sta,
pasaulio ekonominei pad

iai neger jant.

JAV ekonomika paskutin j 2008 m. ketvirt krito 6,3%, 2009 m. pirm j ketvirt – 5,7%
metiniu tempu, nedarbas geguž s pabaigoje priart jo prie 9% ribos. Pastaruosius m nesius
bendra ekonomin
m

pad tis smunka, ta iau l tesniu tempu. Situacija nekilnojamojo turto rinkoje

šiek tiek stabilizuotis vasario m nes , išaugus nauj

nam

statyb

ir pardavim

skai iui.

Teigiamos naujienos pasirod ir finans rinkoje. Vasario pradžioje JAV Iždo sekretorius T.Geithner
pristat

Finansinio stabilumo plan

investuotoj

ir v liau, pateikus jo gyvendinimo detales, suk l

reakcij . Kovo m nes prasid j s akcij

rinkos atsigavimas sutapo su tyrim

bendrov s ,,Conference Board“ ir JAV Mi igano universiteto skai iuojam
indeks

teigiam

prasid jusiu kilimu. Dabar abiej pasitik jimo indeks

vartotoj

pasitik jimo

reikšm s yra gerokai išaugusios,
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netoli 2008 m. rugs jo m nes buvusio reikšmi lygio. Nuo 2008 lapkri io 24 d. iki 2009 geguž s
22 d. pagrindinis S&P 500 indeksas pakilo 4,1%, o nuo kovo 9 d. – jau 31,1%.
Vakar

Europos akcij

indeksai kartojo JAV indeks

poky ius. Nuo kovo 9 d. iki

geguž s 22 d. Vokietijos DAX indeksas pakilo 33,2%, Jungtin s Karalyst s FTSE 100 indeksas –
23,2%, Pranc zijos CAC 40 – 28,13%.
Lietuvos, kaip ir viso Baltijos šali regiono, ekonomin pad tis išlieka viena pras iausi
Europos S jungoje. Lietuvos BVP 2009 m. pirm ketvirt krito labiau nei 2008 m. paskutin j , t.y.
smukimo tempas did jo. Pramon s produkcija toliau maž ja, mažmenin s prekybos moni
apyvarta atsigavo ir nuo kovo m nesio rod nežym kilim , lyginant su ankstesniu m nesiu, ta iau
dviženkl kritim , lyginant su praeit
d mesys

met

tuo pa iu laikotarpiu. Užsienio spaudoje kreipiamas

Lietuvos, Latvijos biudžeto deficitus, lato devalvavimo galimybes taip pat nepaskatina

stambi investuotoj ateiti rink . Biržos išsiskyr žemomis apyvartomis, iki pat geguž s pabaigos
akcij indeksai kilo pakankamai nuosaikiai: OMXV indeksas nuo kovo 9 d. iki geguž s 22 d. pakilo
13%, OMXR - 15% ir Talino OMXT – 29%. Ta iau atsižvelgiant esam ekonomin pad t , Baltijos
šali biržoms labiau tik tina nei kitoms akcij rinkoms korekcija žemyn.
Azijoje rinkos dalyvi nuotaikos geresn s. Kinijoje kilimo tendencija prasid jo dar 2008
m. lapkri io m nes , prista ius 4 trln. juani

(586 mlrd. JAV doleri ) ekonomikos stimuliavimo

plan , kuris v liau susilauk nemažai teigiam vertinim (tarp j – iš Pasaulio banko). Šanhajaus
SHSE –SZSE 300 indeksas nuo 2008 m. lapkri io 4 d. iki 2009 m. geguž s 22 d. pakilo 68%.
Indijoje šuol akcij

rinkoje suk l

geguž s viduryje parlamento rinkimus laim jusi valdan ioji

partija. Indijos SENSEX indeksas nuo kovo 9 d. jau pakil s 70%. Japonija 2009 m. pirm ketvirt
susid r su stipriausiu BVP kritimu nuo 1955 m., NIKKEI 225 indeksas nuo kovo 9 d. pakil s 30%.
Žaliav
žemiausi reikšm

rinkoje taip pat stebimas atsigavimas. Reuters/Jeffries žaliav

indeksas

pasiek kovo 2 d., o iki geguž s 22 d. pakilo 22%. Naftos kaina, 2008 m.

gruodžio m nesio pabaigoje kritusi žemiau 40 JAV doleri už barel , atsigavo ir geguž s pabaigoje
jau viršijo 60 JAV doleri už barel rib . Naftos kainos kilimas prisid jo prie Rusijos, Brazilijos akcij
rink

atsigavimo.

Aukso kaina, neigiamai koreliuojanti su JAV doleriu, antroje vasario pus je

priart jo prie 1000 JAV doleri

už uncij . Be to, auks

investuotojai laiko saugia priemone

apsidrausti nuo galimos infliacijos, tad jo kaina dar ilgai gali iššsilaikyti pervertinta.
Indeksas

Pokytis

OMX Tallinn (Estija)

15,01%

OMX Riga (Latvija)

-28,33%

OMX Vilnius (Lietuva)
VU SIF lyginamasis
indeksas

-6,90%
-0,44%

Laikotarpis 08.11.23-09.05.22
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5. Pozicij apžvalga
AB „Lifosa“
AB “Lifosa” akcijos – tai pozicija per ataskaitin laikotarp spar iai kilusi. Nors
pasirodžius ketvi io veiklos rezultatams paaišk jo, kad bendrov s veiklos rezultatai nuostolingi d l
sumaž jusios pagrindin s žaliavos tr š gamyboje – diamonio fosfato kainos, ta iau akcijos kaina
truput pasikoregavusi toliau augo d l neslopstan io investuotoj
metus prad jusi s kmingiau negu pabaig

susidom jimo. 2009 – uosius

2008-uosius, AB “Lifosa” ir toliau demonstruoja

pakankamai neblogus rezultatus.
AS „Grindeks“
AS „Grindeks“ yra viena likvidžiausi

moni

Latvijos vertybini

popieri

biržoje. Ši

mon užsiima farmacijos veikla, tod l tur t b ti atspari verlso ciklams. Ta iau 2009 m. pirm j
ketvirt lyginant su 2008 m. pirmuoju ketvir iu apyvarta smuktel jo 16,7%, grynasis pelnas - net
64,7%. Taigi, nors mon s veiklos pob dis ir garantuoja saugum , ypatingai svarbus tampa toks
veiksnys, kaip pasaulio rinkos (beveik visa šios mon s produkcija (96%) yra eksportuojama).
Orientacija

užsienio rinkas tur t

b ti vertinama teigiamai, d l ypatingai didelio nuosmukio

Latvijos ekonomokoje, galimai greitesnio užsienio rink atsigavimo.
AB „Šiauli bankas“
AB „Šiauli bankas“ Lietuvos bank kontekste išsiskiria lietuvišku statiniu kapitalu bei
itin dideliu laisv j akcij skai iumi. Neigiami šios mon s veiklos aspektai b t : itin aukštos ind li
pal kan normos, net trumpalaiki ind li – signalas apie menk klient pasitik jim banko veikla
trumpalaik je perspektyvoje; banko orientacija smulk j ir vidutin verlso segment – ypa aukšta
rizika recesijos metu; nuostoliai 2009 m. pirmojo ketvir io metu; prasti paskol portfelio kokyb s
poky ius apib dinantys rodikliai lyginant su Lietuvos bank vidurkiais. Visa tai tur s takos valdybai
svarstant šios pozicijos tolesnes perspektyvas ir viet portfelyje.
TEO LT, AB
Lietuvos telekomunikacij bendrov TEO LT pasaulin s ekonomin s kriz s akivaizdoje
atrodo išties neblogai. Šiemet TEO LT ir v l išmok jo dividendus: 0,23 LTL vienai paprastajai
vardinei akcijai. Tai 0,02 LTL mažesni dividendai nei pernai, ta iau vis tiek puikus rezultatas
dabartin mis s lygomis. Ši met pirmojo ketvir io finansin TEO LT ataskaita rodo, kad mon
gerai dirba sunkme iu. Pirm j ketvirt palyginus su pra jusi met tuo pa iu laikotarpiu pajamos
sumaž jo 1,1%, EBITDA marža sumaž jo nuo 45,9% iki 45,8%. Ta iau bendrov
padaryti savo veikl

sugeb jo

efektyvesn , d l ko veiklos pelnas padid jo 9,2%. Tai pavyko padaryti

mažinant s naudas. Grynojo pelno augimo nepavyko pasiekti tik d l šiemet žymiai padidinto pelno
mokes io.
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APB „Apranga“ obligacijos
Bendrov s APB „Apranga“ obligacijas
instrument

diversifikacijos, laisv

pinig

sigijome d l keli

priežas i : portfelio

darbinimo, didesn s gr žos nei VVP, palyginti mažos

rizikos ir sitikinimo, kad monei užteks pinig

vykdyti savo sipareigojimus š.m. birželio 15 dien .

Nors ataskaitiniu laikotarpiu bendrov s veiklos rezultatai nedžiugino, geguž s pradžioje
pasirod pranešimai apie naujai išleidžiam 20 mln. lit akcij emisij panaikino net ir mažiausias
abejones d l obligacij išpirkimo.

6. Valdybos veikla

Per ataskaitin laikotarp VU SIF valdyba aktyviai priimin jo investicinius sprendimus, gilino savo
žinias investavimo srityje.
Valdyba nuolat dar Baltijos biržose listinguojam

moni analizes, vykd portfelio rizikos valdymo

proced ras, kas m nes skelb m nesines ataskaitas.
Nor dama kuo geriau susipažinti su Europos šali biržomis ir bandydama prapl sti investavimo
horizontus fondo valdyba atliko pasirinkt

Europos šali

birž

tyrimus, išanalizavo j

makroekonomin situacij .
Kadangi valdybos nariai nuolat gilina savo žinias investavimo srityje, nuspr sta, kad kiekvienas
valdybos narys parašys perskaityt knyg apžvalgas ir taip jas pristatys savo kolegoms valdyboje,
o ateityje galb t ir visiems besidomintiems VU SIF veikla ir investavimu.
Per ataskaitin laikotarp , trukus pus
labiausiai domina, raš

met , fondo valdybos nariai atrad

straipsnius vairiomis temomis. Valdybos nar

sritis, kurios juos

R ta Jakaityt

paraš

apžvalg apie JAV bank pad t ir perspektyvas ( „JAV bank pad tis ir perspektyvos“), o Aivaras
Mil ikas konkre iai ir aiškiai apraš

investicinio fondo valdymo ypatybes ( „Investicinio portfelio

sudarymo ir valdymo pagrindai“). Šie straipsniai buvo patalpinti VU SIF internetiniame tinklapyje ir
yra prieinami visiems besidomintiems investavimu ir fondo veikla.
Balandžio m nes Ekonomikos fakultete vyko „Merkurijaus“ dienos. J
organizavo akcij

kain

metu fondo valdyba

totalizatori , bendravo su jo dalyviais, besidomintiems pristatin jo savo

veikl . Totalizatoriaus laim tojus apdovanojo simbolin mis dovan l mis.
Ataskaitinio

laikotarpio

investuotojais.

Valdybos

pabaigoje

vyko

nariai

aktyviai

biržoje

listinguojam

dalyvavo

šiame

bendrovi
susitikime,

susitikimas
dom josi

su

moni

perspektyvomis, klaus si moni vadov nuomon s apie esam situacij biržose.

10 iš 11

7. Perspektyvos
Per pastar j pusmet nedaug kas pasikeit . Vis dar t siasi ekonominis sunkmetis, gal
tik padaug jo analitik manan i , kad art ja rink „atsigavimas“. VU SIF valdybos nariai kaip ir
ankš iau kritiškai vertins kit rinkos dalyvi nuomones ir sprendimus priimin s remdamiesi tik savo
patirtimi, žiniomis ir bendru sutarimu.
Per ataskaitin laikotarp valdybai pavyko pasiekti teigiam fondo vert s prieaug , ta iau
rezultatai m s netenkina. Per likus laik toliau stengsim s didinti efektyvum , kad pateisintume
prisiimt rizik . Taip pat bandysime naudoti daugiau vairi modeli vertybini popieri vertinimui.
Pasibaigus sesijai valdybos nariai turi daugiau laisvo laiko, kur pirmiausia išnaudoja
investavimo subtilybi

mokymuisi ir sprendim

pad sian i

pagerinti fondo veikl

ieškojimui.

Tikim s, kad tai pad s pasiekti geresni rezultat .
VU SIF valdybos nariai stengdamiesi gerinti fondo rezultatus planuoja:
Ieškoti ir investuoti ne vertintas ir perspektyvias akcijas
Periodiškai atnaujinti moni analizes
Siekti efektyvaus fondo valdymo
Sukurti nuosekl vertybini popieri analizavimo plan , kuriuo remiantis b t galima
priimti geresnius investicinius sprendimus
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

11 iš 11

