VU Student Investicinio Fondo m nesin ataskaita. 2009 m. geguž s 23 - birželio 22 d.

Gr ža
Fondo vnt. vert s pokytis
Lyg. indekso pokytis

Portfelio sud tis
Pozicija
Pinig rinkos priemon s
AB „Šiauli bankas“
AS "Grindeks”
TEO LT, AB
Grynieji pinigai

7,27%

8,15%

8,75%

68,84%

Sveikatos prieži ra
Pinig rinkos priemon s
Finansai

Grynieji pinigai
Vartojimo prek s ir paslaugos

Portfelio teritorin diversifikacija

Latvija
7,27%

Ketvirtis
2,15%
5,38%

Pusmetis
2,42%
6,86%

VU SIF investicinio vieneto vert 2009.05.23 - 2009.06.22

Metai
III valdyba
-33,66%
3,22%
-54,69%
2,04%

Kiekis
68,84%
8,15%
7,27%
6,99%
8,75%

Portfelio diversifikacija pagal sektorius
6,99%

M nuo
1,61%
2,49%

2006.11.23
24.800 Lt
65,96 Lt

Grynieji
pinigai
8,75%

Lietuva
83,98%

Portfelio ir lyg. indekso
vert

VU SIF kurtas
VU SIF portfelio vert 2009.06.22
Investicinio vnt. vert 2009.06.22
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Data

Statistiniai rodikliai
Beta reikšm
Alfa reikšm , (%)
Koreliacijos koeficientas
Indekso sekimo paklaida, (%)
Standartinis nuokrypis, (%)
Sharpe rodiklis

3 m nesi laikotarpio
0,71
-0,02
0,58
0,26
0,3
0,01

Met laikotarpio
0,46
-0,02
0,85
0,91
0,8
-0,54

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 dienos gr ža svyravo apie savo dienos gr žos vidurk .
Sharpe rodiklis parodo papildomos gr žos dyd , tenkant vienam rizikos (standartinio nuokrypio) vienetui.
Pristatome Jums 31 – tojo VU SIF veiklos m nesio ataskait . Per ataskaitin laikotarp VU SIF portfelio vert padid jo 1,61%. Tuo tarpu lyginamasis indeksas pakilo 2,49%. Ataskaitiniu
laikotarpiu pakito fondo sud tis.
Baltijos šali biržose vyravo vairios nuotaikos. Krito tik Talino birža (–6,26%). Tuo tarpu Vilniaus ir Rygos biržos fiksavo teigiamus poky ius, atitinkamai 5,39% ir 5,04%. Poky iai
biržose n ra adekvat s ekonomin ms šali b kl ms. Latvijoje stipriai maž ja BVP, vis daugiau žmoni atleidžiama iš darbo, biudžet nesurenkama labai didel planuot mokes i
dalis, mažinamos vairios išmokos ir atlyginimai. Taip pat išlieka reali lato devalvacijos galimyb . Lietuvoje pad tis išlieka sunki. Auga bedarbi skai ius, Sodros deficitas viršija 1,2 mlrd.
Lt, smunka tiek eksportas, tiek importas. Kita vertus, yra ir teigiam naujien . Vyriausyb prad jo svarstyti valstyb s garantijas bankams, birželio pabaigoje prad tas mok ti 1 mlrd. Lt
skirtas verslo bendrov ms. Džiuginti tur t faktas, kad per pirmus 5 ši met m nesius valstyb s biudžet buvo surinkta 0,6% daugiau pajam nei planuota. Nieko nestebina, kad
Estijoje pad tis geriausia. Tai lemia vyriausyb s sukauptas rezervas. Nepaisant nuosmukio estai stengiasi kuo grei iau sivesti eur , taip pat si lo 100 mln. eur paskol Latvijai.
Pasaulio rinkose toliau vyrauja teigiamos naujienos, ta iau euforijos neb ra, staigus augimas tapo nuosaikesnis: JAV indeksai DJA ir S&P 500 kilo atitinkamai 0,75% ir 0,68%.
Teigiamas investuotoj už Atlanto nuotaikas l m vartotoj pasitik jimo indeksas, kuris pasiek 8 m nesi aukštumas. Tai padidino l kes ius d l realaus ekonomikos atsigavimo ir
išjudino rinkas. Ger ja pad tis ir JAV darbo rinkoje - nauj bedarbi užfiksuojama vis mažiau. Ta iau išlieka viena didžiausi JAV problem - didžiul šalies skola, ypa po prognozi ,
jog šiemet šalies biudžeto deficitas sieks 12,9 proc.
Vartotoj pasitik jimo rodikliai ger jo ne tik JAV, bet ir Europoje bei Kinijoje. Ta iau atrodo, kad Europos biržos geras naujienas ignoravo: Londono biržos indeksas FTSE krito 3,01%,
Vokietijos biržos indeksas DAX – netgi 7,74%. Investuotojai baiminasi, jog kelet m nesi smarkiai brangusios akcijos jau yra pervertintos. Taip pat laukiama nelengvo ekonomikos
atsigavimo, nes išaugus valstybi skoloms ir sugriežtinus poži r rizik , prielaid tik tis, kad ekonomika augs taip, kaip iki sunkme io, tr ksta.

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.
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Svarbiausi m nesio vykiai
1: Šiaur s Kor ja paskelb s kmingai atlikusi branduolinio ginklo bandymus.
2: The Conference Board skai iuojamas JAV vartotoj pasitik jimo indeksas geguž s m nes pašoko
iki 54,9 punkt .
3: General Motors - didžiausia pasaulio automobili gamintoja - birželio 1 d. kreipsis teism d l bankroto
bylos išk limo.
4: Statistikos departamentas patikslino 2009 m. pirmojo ketvir io Lietuvos BVP vert , pagal kur šalies
BVP, palyginti su 2008 m. pirmuoju ketvir iu, sumaž jo 13,6%.
5: JAV iždo sekretorius T.Geithner vizituoja Kinij , kuri didžiausi užsienio valiutos atsarg dal laiko JAV
doleriais ir, toliau silpn jant doleriui, nerimauja d l j vert s.
6: Europos centrinis bankas paliko galioti 1% bazin pal kan norm .
7: Dešimties met JAV Iždo obligacij pajamingumas išaugo iki 3,94 punkto - 2008 m. spalio m nes
buvusi reikšmi lygio.

geguž

8: Tarptautin energetikos agent ra pirm kart
pasaulin s naftos paklausos prognoz , pagal kuri
mln. bareli per dien .
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per dešimt m nesi
pak l
naftos poreikis išaugs iki 83,3

9: vyko G-8 šali susitikimas. Pranešime teigiama, kad atsirado ekonomikos
stabilizavimo ženkl , ta iau bendra kio pad tis išlieka neaiški.
10: Lietuva s kmingai išplatino 500 mln. eur obligacij emisij .
11: Vokietijos IFO verslo pasitik jimo indeksas kilo tre i
punkto.

m nes iš eil s iki 85,9

12: Pasaulio bankas prognozuoja 2,9% pasaulio ekonomikos smukim
anks iau prognozuoto -1,7%.

vietoj

13: Statistikos departamentas skelbia, kad Lietuvos pramon s produkcija geguž s
m nes pakilo 4,2%, lyginant su balandžio m nesiu, ir -19,3%, lyginant su praeit
met geguž s m nesiu.

birželis
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