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Portfelio sudėtis 2013m. liepos 22d.
Pozicija

Kiekis

Kaina, EUR

Vertė, EUR

Vertės pokytis**

Dalis portfelyje

APG1L

367

2,510

921,17

3,29%

16,73%

GRG1L

538

0,602

323,876

3,44%

5,88%

OLF1R

92

7,015

645,38

3,36%

11,72%

LNA1L

700

0,740

518,00

3,50%

9,41%

VLP1L

323

1,630

526,49

15,60%

9,56%

PTR1L

38

1,250

47,50

9,65%

0,86%

TAL1T

550

0,945

530,145

0%

9,63%

FBEOS*

14,4834

34,0439

493,071

0,73%

8,95%

1501,68

2,77%

27,26%

5507,31

3,93%

100,00%

Grynieji pinigai ir ekvivalentai
Iš viso:
* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas
** Lyginant su birţelio 21 d.

Per ataskaitinį laikotarpį pinigai ir jų ekvivalentai išaugo 40,48 eurais,-buvo gautos palūkanos uţ indėlį bei dividendai uţ
OlainFarm bei Tallink akcijas.

Portfelio sudėtis 2013m. liepos 22d.
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*Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2012-11-22=100%)
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120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
SIF vnt vertė
95,00

Benchmark

90,00
85,00

2012.11.22
2012.11.30
2012.12.10
2012.12.18
2013.01.02
2013.01.10
2013.01.18
2013.01.28
2013.02.05
2013.02.13
2013.02.21
2013.03.01
2013.03.11
2013.03.19
2013.03.27
2013.04.05
2013.04.15
2013.04.23
2013.05.02
2013.05.10
2013.05.20
2013.05.28
2013.06.05
2013.06.13
2013.06.21
2013.07.02
2013.07.10
2013.07.18

80,00

Palyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis: 65% - OMXBBGI, 30% - EU15TR:IND, 5% - 3mėn
VILIBOR. SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradţioje (2013-06-25) lenkė nusistatytą
palyginamąjį indeksą 0,36%. Laikotarpio pabaigoje (2013-07-22) SIF vieneto vertė lenkė
nusistatytą palyginamąjį indeksą 1,94%.
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Į portfelį įeinančių pozicijų apžvalga:
PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS

2013-07-08
AB „Panevėţio statybos trestas“ pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos
ministerija dėl Aviacinio kuro bazės (inţinerinių infrastruktūros įrenginių, susisiekimo
komunikacijų – privaţiavimo keliai, geleţinkelis) įrengimo Lietuvos kariuomenės Karinių oro
pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose. Projekto trukmė 18 mėnesių. Numatoma darbų pradţia
šių metų Liepos 15 d.

TEO
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2013-07-16
Bendros TEO įmonių grupės 2013 m. antrojo ketvirčio pajamos buvo 178 mln. litų (52 mln.
eurų) ir, palyginti su 2012 m. antrojo ketvirčio pajamomis – 190 mln. litų (55 mln. eurų),
sumaţėjo 6,5 procento. 2013 m. šešių mėnesių bendros pajamos buvo 361 mln. litų (104 mln.
eurų) ir, palyginti su 2012 m. šešių mėnesių pajamomis – 381 mln. litų (110 mln. eurų),
sumaţėjo 5,3 procento. Neįskaičiavus vienkartinių pajamų, gautų 2012 m. iš IT įrangos
pardavimo, 2013 m. pirmojo pusmečio pajamos sumaţėjo 2,7 procento.
2013 m. antrojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2012 m. to
paties ketvirčio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 47 mln. litų (14 mln. eurų), sumaţėjo
10,2 proc. ir sudarė 42 mln. litų (12 mln. eurų). 2013 m. pirmojo pusmečio pelnas,
neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio pelnu,
neatskaičiavus pelno mokesčio – 90 mln. litų (26 mln. eurų), sumaţėjo 5,9 proc. ir sudarė 84
mln. litų (24 mln. eurų).
2013 m. balandţio–birţelio laikotarpio pelnas, palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio pelnu
– 41 mln. litų (12 mln. eurų), sumaţėjo 9,2 proc. ir sudarė 37 mln. litų (11 mln. eurų). Pelno
marţa buvo 21 proc. (prieš metus – 21,6 procento). 2013 m. sausio–birţelio laikotarpio pelnas,
palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio pelnu – 78 mln. litų (23 mln. eurų), sumaţėjo 3,4 proc.
ir sudarė 76 mln. litų (22 mln. eurų). Pelno marţa kiek padidėjo ir sudarė 21 proc. (prieš metus
– 20,6 procento).
2013-07-22
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu, nuo 2014
m. sausio 1 d. TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) nebus laikomas ūkio subjektu, turinčiu
didelę įtaką šiose rinkose:
1. Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų
vartotojams fiksuotoje vietoje;
2. Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje
vietoje;
3. Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų
paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus fiksuotoje vietoje;
4. Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams,
išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje.
Ryšių reguliavimo tarnybai atlikus atitinkamų rinkų tyrimą, nustatyta, kad Nacionalinių
skambučių vartotojams, Tarptautinių skambučių vartotojams, Nacionalinių skambučių
paslaugų gavėjams ir Tarptautinių skambučių paslaugų gavėjams rinkose egzistuoja efektyvi
konkurencija.
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CITY SERVICE

Ataskaitiniu laikotarpiu naujienų, kurios galėtų daryti didelę įtaką akcijų kainos pokyčiui,
nebuvo.

TALLINK GRUPP

2013-07-03
2013 metų birţelio mėnesį AS Tallink Grupp perkėlė 909 451 keleivį, t.y 2 procentiniais punktais
daugiau nei 2012 metų birţelio mėnesį. Perkeliamų keleivių automobilių skaičius išaugo 3
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procentiniais punktais iki 120 299, o perkeliamų sunkveţimių ir priekabų skaičius išaugo
dešimčia procentų iki 25 775 vienetų lyginant su 2012 metų birţelio mėnesiu.
Antrame 2013 metų ketvirtyje (balandţio – birţelio mėn.) AS Tallink Grupp perkėlė 2 352 487
keleivius, 1 procentiniu punktu maţiau lyginant su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu.
Perkeliamų keleivių automobilių skaičius išaugo šiek tiek daugiau nei 1 procentiniu punktu iki
297 042 automobilių, o perkeliamų sunkveţimių ir priekabų skaičius išaugo beveik 11
procentinių punktų iki 79 843 vienetų lyginant su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu.

GRIGIŠKĖS

2013-07-02
AB „GRIGIŠKĖS“ tęsdama investicinės programos įgyvendinimą pasirašė naujos popieriaus
gamybos mašinos projektavimo, tiekimo bei instaliavimo sutartį su TOSCOTEC S.p.A. Šia
sutartimi TOSCOTEC S.p.A įsipareigojo įrangą pristatyti, sumontuoti ir pradėti popieriaus
pagrindo gamybą iki 2014 m. pabaigos. „Planuojama, kad investicijos į naują popieriaus
gamybos mašiną sieks 53 mln. Lt (15.3 mln. EUR), iš jų 35 mln. Lt (10.1 mln. EUR) bus
finansuojama banko suteiktos paskolos lėšomis.” – primena bendrovės prezidentas G.
Pangonis.
Kaip jau skelbta, AB „GRIGIŠKĖS“ planuoja, kad 2014 m. pabaigoje įgyvendinus investicijų
programą, bendrovės produkcijos pardavimai per kitus dvejus metus išaugs dvigubai. Tuo
pačiu tikimasi, kad augantys įmonių grupės pardavimai pasieks 500 mln. Lt (145 mln. EUR).

Puslapis 6 iš 15

Vilniaus Universiteto Studentų Investicinis Fondas
El. paštas: info@vusif.lt

Daugiau skaitykite: http://www.vusif.lt/

Ši ataskaita nėra skatinimas užsiimti investavimo veikla, šioje ataskaitoje pateikiama informacija ar jos dalis neturi būti laikoma
rekomendacija pirkti ir (ar) parduoti vertybinius popierius

Valdybos veiklos ataskaita
2013m. birželio 23d. – 2013m. liepos 22d.

APRANGA

2013-06-27
Emitento vadovas Darius Mockus, APB „Apranga“ valdybos pirmininkas, 2013 metų birţelio 25
dieną įsigijo 150 tūkst. vienetų Aprangos akcijų uţ 360 000 eurų.
2013-07-01
„Aprangos“ grupės tinklo maţmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. birţelio mėnesį
sudarė 42,7 mln. litų (12,4 mln. eurų) ir buvo 9,4% didesnė nei 2012 m. birţelio mėnesio
apyvarta.
2013 m. 2-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo maţmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė
133,8 mln. litų (38,8 mln. eurų), arba 13,2% daugiau, nei 2012 metais.
2013 m. sausio – birţelio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo maţmeninė prekių apyvarta (su
PVM) sudarė 252,1 mln. litų (73,0 mln. eurų), arba 11,3% daugiau, nei 2012 metais.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2013 metų sausio - birţelio mėnesiais Lietuvoje sudarė
161,0 mln. litų (46,6 mln. eurų) arba 11,3% daugiau nei 2012 metų sausio - birţelio mėnesiais.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 141 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro
67,6 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas didesnis
4,1%.
Per 2013 m. I-ą pusmetį „Aprangos“ grupė atidarė 8 naujas parduotuves, 6 rekonstravo bei 1
uţdarė.
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2013-07-17
Drabuţių maţmeninės prekybos rinkos lyderė Lietuvoje ir Baltijos šalyse „Aprangos“ grupė ir
pasaulio drabuţių maţmeninės prekybos rinkos lyderė „Inditex“ pratęsė frančizės sutartis dėl
„Zara“, „Bershka“, „Pull and Bear“, „Stradivarius“ ir „Massimo Dutti“ tinklų vystymo Baltijos
šalyse iki 2016 metų.

OLAINFARM

2013-07-15
Preliminarūs konsoliduoti skaičiavimai rodo, kad AS „OlainFarm“ rugpjūčio mėnesio
pardavimai pasiekė 4,75 milijonus latų (6,76 milijonus eurų), t.y. 14 procentinių punktų
daugiau nei pernai metais tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausiai pardavimai augo
Turkmėnistane (išaugo 434 proc. punktais), Didţiojoje Britanijoje (50 proc. punktų) ir
Kazaschtane (išaugo 31 proc. punktu). Didţiausios AS „OlainFarm“ pardavimų rinkos buvo
Rusija, Ukraina ir Latvija.
Per pirmus 2013 metų šešis mėnesius preliminariais skaičiavimais bendri konsoliduoti
pardavimai AS „OlainFarm“ buvo 24,43 milijonai latų (34,76 mln. EUR), t.y. 8 procentiniais
punktais daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu 2012 metais.
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LINAS AGRO GROUP

2013-07-02
Verslo ţinių“ ir Nordea banko rengtuose „Lietuvos verslo lyderių“ apdovanojimuose AB „Linas
Agro Group“ paskelbta metų eksportuotoju. Nominaciją „Metų eksportuotojas“ pristatė ir
nominantus siūlė VšĮ „Versli Lietuva“.
Bendrovės konsoliduotos prekybos pajamos 2012 metais, neaudituotais duomenimis
(bendrovės finansiniai metai prasideda liepos mėnesį), siekė 1,592 mlrd.litų, pajamos iš
eksporto – 488 mln. litų. Eksportas 2012 m., lyginant su 2010 m., augo 69 %.
2013-07-03
AB „Linas Agro Group“ pasirašė kelis susitarimus su Latvijos fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl
87 % Latvijos bendrovės AS „Putnu fabrika Kekava“ akcijų įsigijimo; 100 % Latvijos bendrovės
SIA „Broileks“ dalių įsigijimo; 100 % Latvijos bendrovės SIA „Cerova“ dalių įsigijimo ir 100 %
Latvijos bendrovės SIA „Lielzeltini“ dalių įsigijimo. Sandorius planuojama uţbaigti iki šių metų
gruodţio mėnesio, jų uţbaigimas yra susietas su tam tikromis išankstinėmis sąlygomis, įskaitant
Latvijos Respublikos konkurencijos tarybos leidimo gavimą. AB „Linas Agro Group“ finansų
patarėjai buvo „Porta Finance“, teisines paslaugas teikė advokatų kontora „Raidla Lejins &
Norcous“.
Preliminariai AB „Linas Agro Group“ planuoja išleisti apie 12,5 mln. EUR Latvijos bendrovių
akcijų įsigijimui.
„AS „Putnu fabrika Kekava“, SIA „Broileks“, SIA „Cerova“ ir SIA „Lielzeltini“ yra paukštininkystės
sektoriuje veikiančios įmonės. Pagrindinė jų veikla – mėsinė paukštininkystė ir broilerių
auginimas. Visas bendroves planuojame įsigyti kartu.
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2013-07-22
AB „Linas Agro Group“ pavaldţioji įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos pasirašė susitarimą
pirkti 100 % uţdarosios akcinės bendrovės UAB „Ţemės ūkio investicijos“ akcijų. Susitarimas
įsigalios 2013 m. rugsėjo 30 d., jei tam neprieštaraus Konkurencijos taryba. UAB „Linas Agro“
Konsultacijos planuoja akcijas įsigyti uţ apytikrę 18,5 mln. litų sumą.
UAB „Ţemės ūkio investicijos“ yra turto valdymo įmonė, kurios didţiausias turtas yra 98,07
proc. Panevėţio rajono Ţibartonių ţemės ūkio bendrovės pajų.

VILYŠKIŲ PIENINĖ

2013-06-28
Emitento valdybos narys Andrej Cyba 2013 metų birţelio 26 dieną įsigijo 5 000 vnt. AB
„Vilkyškių pieninė“ akcijų uţ 7119,55 eurus.
2013-07-02
Emitento valdybos narys Andrej Cyba 2013 metų liepos 1 dieną įsigijo 12 000 vnt. AB „Vilkyškių
pieninė“ akcijų uţ 17 218,08 eurus.
2013-07-10
2013 m. birţelio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 32,2 mln. LTL (9,3 mln. EUR)
arba 38% didesni negu 2012 m. birţelio mėnesį. Bendrovės pardavimai per 12 einamųjų
mėnesių (2012 m. liepos mėn. – 2013 m. birţelio mėn.) buvo 315 mln. LTL (91 mln. EUR) arba
5,4% didesni negu lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2011 m. liepos mėn. – 2012 m. birţelio
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mėn.). Bendrovės pardavimai 2013 m. sausio - birţelio mėn. buvo 158,1 mln. LTL (45,8 mln.
EUR) arba 14% didesni negu per tą patį laikotarpį 2012 m.
2013-07-11
Emitento valdybos narys Andrej Cyba 2013 metų liepos 4 dieną įsigijo 10 500 vnt. AB „Vilkyškių
pieninė“ akcijų uţ 15 388,26 eurus.

„FINASTA“ BESIVYSTANČIOS EUROPOS OBLIGACIJŲ SUBFONDAS

Per ataskaitinį laikotarpį Finastos Besivystančių šalių obligacijų subfondo vieneto vertė
padidėjo 4 procentiniais punktais.
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Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013-06-23 iki 2013-07-22)

2013-0623

201307-22

+/-%

OMX Tallinn

810,98

836,83

3,19

OMX Riga

435,27

463,71

6,53

OMX Vilnius

403,74

411,85

2,01

Indeksas

Per ataskaitinį laikotarpį tiek Vilniaus, tiek Talino, tiek Rygos indeksų pokyčiai buvo teigiami.
Kaip ir praėjusį mėnesį, labiausiai kilo OMX Riga indeksas, net 6,53 procentais, jį vijosi OMX
Tallinn indeksas, kurio pokytis 3,19 proc. ir OMX Vilnius, kurio pokytis išliko panašus kaip ir
praėjusio mėnesio apie 2 procentus.
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ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PASAULIO ĮVYKIAI:
2013-06-24 (traders.lt)
Aukso kainai šiais metais smuktelėjus pastebimai ţemyn, Goldman Sachs banko atstovai
nutarė dar labiau sumaţinti savo anksčiau skelbtas aukso kainos prognozes, kurios beje šiais
metais jau yra maţinamos ne pirmą kartą. Tokį sprendimą jie priėmė atsiţvelgę į gerėjančią
Amerikos ekonomikos padėtį, na o ši tendencija anot jų ir toliau turėtų tęstis.
Dabar minimo banko analitikai prognozuoja, kad šių metų pabaigoje uţ Trojos unciją aukso
bus mokama po 1300 dolerių, nors dar balandţio mėnesį buvo prognozuojama, kad šių metų
pabaigoje unciją aukso rinkoje kainuos 1450 dolerių.
2013-06-26 (traders.lt)
Amerikos valstybinių obligacijų pajamingumas šiuo metu yra daugiau nei per pus maţesnis
nei akcijų grąţos vidurkis, todėl anot ekspertų, maţai tikėtina, jog trisdešimt metų trukusi
obligacijų bulių rinka ir toliau tęsis.
Šiuo metu Amerikos dešimties metų trukmės valstybinių obligacijų pajamingumas siekia 2,61
procentą. Palyginimui, į S&P500 indeksą įeinančių kompanijų akcijų bendros grąţos vidurkis
siekia 6,4 procentus.
2013-06-28 (Finasta)
Ketvirtadienį optimizmas JAV akcijų birţose išliko. Indeksai kilo trečią prekybos sesiją iš eilės.
Dow Jones Industrial Average kilo 0,77 proc., Nasdaq indekso reikšmė išaugo 0,76 proc., o
S&P 500 indeksas padidėjo 0,62 proc. Labiausiai brango finansinio sektoriaus bendrovių
akcijos. Padidėjo 9 iš 10 pagrindinių ūkio sektorių indeksų reikšmės, tik medţiagų sektoriaus
indeksas smuko.
Akcijų indeksai Vakarų Europoje kilo trečia dieną iš eilės. Viso teigiamus pokyčius registravo
15 iš 18 nacionalinių akcijų kainų indeksų. Euro zonos ekonomikos pasitikėjimo indeksas didėjo
labiau nei tikėtasi, ganėtinai neblogų būta ir JAV ekonominių rodiklių reikšmių.
2013-07-01 (traders.lt)
Šiandien Europos statistikos departamentas Eurostat paskelbė geguţės mėnesio darbo rinkos
rodiklius. Paaiškėjo, jog balandţio duomenys buvo pakoreguoti. Geguţę palyginus su
ankstesniu mėnesiu, euro zonoje bedarbystė ūgtelėjo, Europos sąjungoje nepakito, na o
Lietuvoje ji pastebimai sumaţėjo.

2013-07-03 (Finasta)
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Vakarų Europos rinkose vakar vyravo negatyvios tendencijos, o D. Britanijos statybų sektorius
augo maţiau nei tikėtasi. Ekonominių naujienų gausa rinka vakar nepasiţymėjo, o
investuotojams stinga pagrindo vėl pirkti akcijas.
Šiandien ateities sandoriai rodo tolesnį indeksų maţėjimą. Kinijos ekonominiai duomenys šįryt
buvo sutikti nepatenkinamai, o Egipte kaupiasi politinė įtampa. Būgštaujama konfliktas gali
išbalansuoti pusiausvyrą Artimuosiuose Rytuose.
2013-07-04 (traders.lt)
Kaip ir buvo laukta rinkoje, po šiandien įvykusio Europos Centrinio banko atstovų posėdţio
paaiškėjo, jog bazinė palūkanų norma euro zonoje išliko nepakeista bei ir toliau sudaro 0.5
procentus, t.y. išlieka rekordiškai ţemame lygyje.
2013-07-05 (ekonomika.lt)
2013 metų birţelio pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 19,3 mlrd. litų (5,6
mlrd. eurų). Birţelio mėn. jos sumaţėjo 325,6 mln. litų, arba 1,7 procento.
Oficialiųjų tarptautinių atsargų maţėjimui birţelio mėn. įtakos turėjo sumaţėję 1,6 mlrd. litų
kitų pinigų finansinių institucijų indėliai Lietuvos banke ir 138,9 mln. litų – kiti veiksniai.
2013-07-09 (traders.lt)

Citigroup banko analitikai rekomenduoja įsigyti Rusijos kompanijų akcijų. Jų nuomone, šios
šalies kompanijų akcijos - tai geriausias investicinis pasirinkimas šių metų antrajam pusmečiui.
Citigroup banko analitikai siūlo investuotojams atkreipti dėmesį į Rusijos finansų ir energetikos
sektorių atstovių akcijas.
2013-07-22 (traders.lt)
Šiandien Europos sąjungos statistikos departamentas Eurostat paviešino naujausius euro
zonos bei Europos sąjungos šalių viešųjų skolų rodiklius. Paaiškėjo, kad euro zonos šalių
bendra viešoji skola, ją lyginant su zonos bendruoju vidaus produktu, dar labiau ūgtelėjo ir
pasiekė naują rekordinį lygį, tuo tarpu minimas rodiklis Lietuvoje neţymiai ūgtelėjo.
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Ataskaita parengta, remiantis šaltiniais:
www.finasta.com/lit/lt;
www.nasdaqomxbaltic.com/market;
www.bloomberg.com;
www.traders.lt
www.ekonomika.lt
Mūsų rėmėjas:

Mūsų partneriai:
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Ingrida Tubinytė
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Ričardas Šildiajevas
Paulius Vitkūnas
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