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Pozicija

Kiekis

Kaina, EUR

2.88
APG1L
367
0.77
GRG1L
538
7.9
OLF1R
92
0.66
LNA1L
700
2.04
VLP1L
323
1.11
PTR1L
38
0.87
TAL1T
550
82.11
CVX
8
34.89
FBEOS*
14.4834
Grynieji pinigai ir ekvivalentai
Iš viso:

Vertė, EUR

Vertės pokytis**

Dalis portfelyje

1056.96
415.34
726.80
464.10
658.92
42.18
478.50
656.88
505.28
717.31

-0.69%
-0.64%
-3.66%
-4.74%
12.71%
-8.26%
-4.19%
-4.82%
0.11%

0.00%

18.47%
7.26%
12.70%
8.11%
11.52%
0.74%
8.36%
11.48%
8.83%
12.54%

5722.27

-0.79%

100.00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas
** Lyginant su sausio 22d.
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Obligacijos
8.83%
Grynieji pinigai ir jų
ekvivalentai
12.54%

Akcijos
78,63%

Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2013-11-22 =100%)

108,0
106,0
104,0
102,0

SIF vnt vertė

100,0

Benchmark

98,0
96,0

Lyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Benchmark sudėtis 55% - OMXBBGI,
5% - 3 mėn. VILIBOR, 20% - AB “Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondo lyginamasis indeksas (0,5 * JP
Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe) + 0,4 * JP
Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe) + 0,1 * VILIBOR 1 Month),
20% - DWG.
SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2014-01-23) lenkė lyginamąjį indeksą 4,83%, o laikotarpio
pabaigoje (2014-02-22) SIF vieneto vertė lenkė lyginamąjį indeksą 4,987%.

Puslapis 3 iš 14

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
2014m. sausio 23d. – 2014m. vasario 22d.
Į portfelį įeinančių pozicijų apžvalga:
AB „Apranga“

2014.02.03 „Aprangos” grupės apyvarta 2014 m. sausio mėnesį
„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2014 m. sausio mėnesį sudarė 49,0 mln. litų
(14,2 mln. eurų) ir buvo 11,7% didesnė nei 2013 m. sausio mėnesio apyvarta.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2014 m. sausio mėnesį, lyginant su atitinkamu 2013 metų laikotarpiu,
Lietuvoje padidėjo 7,0%, Latvijoje padidėjo 25,6%, o Estijoje išaugo 10,1%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 147 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 69,6 tūkst. kv.
m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 5,0%.

2014.02.18 Dukterinės APB „Apranga“ įmonės įsteigimas Estijoje
APB „Apranga“ įsteigė 17-tą dukterinę bendrovę OU „Apranga MDE“, kuri pagal sutartį su „Inditex“ taps
„Massimo Dutti“ parduotuvių operatore Estijoje. Įsteigtos įmonės įstatinis kapitalas yra 2,5 tūkst. eurų.
Pirmąją „Massimo Dutti“ parduotuvę Taline planuojama atidaryti 2014 metų gegužės mėnesį prekybos
centre „Viru Keskus“.
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AB „Grigiškės“

Gintautas Pangonis AB „GRIGIŠKĖS“ prezidentas paskelbė 2013m. įmonių grupės (AB „GRIGIŠKĖS“, UAB
„Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“) rezultatus. Per 2013
m. dvylika mėn. pasiekė 328,8 mln. litų (95,2 mln. EUR) konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 39,3 mln.
litų (11,4 mln. EUR) arba 13,6 % daugiau nei per 2012 m. Bendrovės pardavimai 2013m. siekė 148,6 mln. litų
(43,0 mln. EUR) ir tai yra 37,6 mln. litų (10,9 mln. EUR), arba 33,8 % daugiau nei prieš metus. Ataskaitiniu
laikotarpiu Grupė uždirbo 15,4 mln. Lt (4,5 mln. EUR) pelno prieš mokesčius ir tai yra 4,7 mln. Lt (1,4 mln. EUR)
arba 44,6 % daugiau nei per 2012 m. Per 2013 m. AB „GRIGIŠKĖS“, uždirbo 7,1 mln. Lt (2,1 mln. EUR) pelno
prieš apmokestinimą.
Bendrovė pralenkė savo prognozes 2013-ųjų pradžioje. Ji prognozavo, kad įmonių grupės
pardavimų apyvarta sieks 330 mln. Lt, o pelnas prieš mokesčius – 13,4 mln. Lt. Taip pat buvo numatyta, kad
"Grigiškių" 2013 m. pardavimai sudarys 148 mln. Lt, o pelnas prieš mokesčius – 7 mln. Lt.
2013 metais finansinių rezultatų augimas pasiektas 2012 m. įgyvendintų investicijų bei
pardavimų plėtros 2013 m. dėka. Beto 2013 m. buvo gautas finansavimas: metų pradžioje buvo užsitikrintas
35 mln. Lt (10,1 mln. EUR) bankas suteikė paskolą popieriaus gamybos mašinos pirkimui ir statyboms,
sėkmingai buvo išplatinta 10 mln. Lt (2,9 mln. EUR) vertės akcijų emisija. Pinigai iškart panaudoti: užsakyta ir
pradėta minėtos popieriaus gamybos mašinos gamyba; pradėtos dviejų biokatilinių statybos Vilniuje ir
Klaipėdoje; įgyvendinti šiluminės energijos efektyvumo didinimo AB „Klaipėdos kartonas“ bei medžio plaušų
plokščių gamybos linijos našumo didinimo UAB „Baltwood“ projektai.
Grupės ir Bendrovės EBITDA rodiklis (pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo)
palyginti su 2012 m., augo atitinkamai 22,6 % ir 10,3 %. T.y., 2013 m. Grupės EBITDA – 43,6 mln. Lt (12,6 mln.
EUR), Bendrovės – 22,7 mln. Lt (6,6 mln. EUR).
Investuotojai gali džiaugtis: kaip buvo žadėta, valdyba siūlys eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui už 2013 m. skirti ir išmokėti ne mažiau kaip du kart didesnius dividendus akcijai nei buvo mokama
už 2012 m.( 0,0058 EUR akcijai dividendus).
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AB „Olainfarm“

2014-02-12 2014 metais AS “Olainfarm” planuoja parduoti paslaugų ir produktų už 80mln. eurų, ir iš jų
gauti 14mln. eurų pelno. AS „Olainfarm” ir toliau stiprina pozicijas tarpinių cheminių produktų (chemical
intermediate) ir veikliųjų vaistinių ingredientų (Active Pharmaceutical Ingredients) rinkoje. Planuojama, kad
per artimiausius 5-7 metus iš šių rinkų gaunamas pelnas sieks 28mln. eurų, kai tuo tarpu praėjusiais metais
pelnas truputį viršyjo 5 mln. eurų.
Šių metų vienas iš Olainfarm tikslų dar giliaus skverbtis į Centrinės Azijos šalių rinkas: Tadžikistaną,
Turkmeniją, Kirgiziją ir Uzbekiją. Planuojama atidaryti atstovaujamuosius biurus šiose šalyse. Taip pat
planuojama pasitelkus savo patirtį ir galimybes didintį eksportą į NVS šalis.
Per 2014 metus Olainfarm planuoja investuoti mažiausiai 13 mln. eurų. Per ateinančius 4 metus taip pat
planuojama pastatyti naują gamyklą nitrofuranams, taip pat spartinti gamybos apimtis, rekonstruoti nuotekų
valymo sistemą, pagerinti suvartojamos energijos našumą, bei investuoti į naujas cheminių elementų kokybę
užtikrinančias sistemas.
2014-02-17 Palyginus su praėjusių metų sausio mėnesiu šių metų sausio pardavimai padidėjo net 24%.
Gruzijoje pardavimai pakilo net 3496%, Ispanijoje pardavimai padidėjo 843%, Italijoje - 321%, Lietuvoje –
126%. Latvijoje – 101%. Didžiausiomis rinkomis ir toliau išlieka Rusija, Ukraina, Latvija, Baltarusija, Jungtinė
Karalystė ir Nyderlandai.
Pagal prieš tai skelbtas prognozes, kad pardavimai per 2014 metus turėtų pasiekti 80mln. eurų. Po tokio
sėkmningo sausio mėnesio prognozės yra įvykdytos 11%.
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AB „Linas Agro Group“

2014-02-07 AB „Linas Agro Group“ baigė Latvijos paukštininkystės įmonių įsigijimą bei dviems jų suteikė
paskolas. „Linas Agro Group“ įgijo nuosavybės teisę į 100 % dalių Latvijos paukštininkystės bendrovėse
SIA „Lielzeltini“, SIA „Cerova“ ir SIA „Broileks“. Bendra šių dalių pirkimo kaina sudaro apie 6,5 mln. eurų.
Taip pat AB „Linas Agro Group“ suteikė 4 711 711 eurų dydžio paskolą SIA „Lielzeltini“ bei 611 231 eurų
dydžio paskolą SIA „Cerova“ ankstesnių įmonių paskolų refinansavimui. Abi paskolos suteiktos su 4 %
metinėmis palūkanomis; abiejų paskolų grąžinimo data – 2016 m. birželio 30 d.
SIA „Broileks“, SIA „Cerova“ ir SIA „Lielzeltini“ yra paukštininkystės sektoriuje veikiančios įmonės.
Pagrindinė jų veikla – mėsinė paukštininkystė ir broilerių auginimas. SIA „Lielzeltini“ gamina vištieną ir įvairius
jos produktus, taip pat kombinuotuosius pašarus. SIA „Broileks“ augina ir parduoda gyvus viščiukus, o
pagrindinė SIA „Cerova“ veikla – kiaušinių inkubavimas ir vienadienių viščiukų pardavimas. Kiek ilgiau nei
planuota užtrukęs šių įmonių įsigijimas, baigėsi sėkmingai. AB „Linas Agro Group“ tikisi, kad pastaruoju metu
įsigytų keturių Latvijos įmonių grupė ateityje generuos apie 70 mln. eurų pajamų. Tai, kad AB „Linas Agro
Group“ investuoja į naujas įmones ir plečia savo veiklos sritis, formuoja teigiamus šios žemės ūkio bendrovės
ateities lūkesčius.
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AB „Vilkyškių pieninė“

2014.02.10 AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2014 m. sausio mėnesį
2014 m. sausio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 31,6 mln. LTL (9,2 mln. EUR) arba 52,5 %
didesni negu 2013 m. sausio mėnesį. Bendrovės pardavimai per 12 einamųjų mėnesių (2013 m. vasario mėn.
– 2014 m. sausio mėn.) buvo 375,4 mln. LTL (108,7 mln. EUR) arba 27% didesni negu lyginamuoju laikotarpiu
prieš metus (2012 m. vasario mėn. – 2013 m. sausio mėn.).
2014.02.14 Rusai AB Vilkyškių pieninės sūrį įvertino aukso medaliu
Maskvoje vykstančioje tarptautinėje maisto pramonės parodoje „ProdExpo 2014“ „Vilkyškių pieninės“ kietasis
sūris „Jubiliejinis 1934” buvo apdoanotas aukso medaliu. Lietuvių gaminys buvo įvertintas už inovatyvias
technologijas ir įpakavimą.
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AB „Panevežio statybos trestas“

Nėra naujienų.

AB „Tallink Grupp“
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2014-02-05 Tallink Grupp paskelbė sausio mėnesio statistiką
Lyginant su 2013 metų sausio mėnesiu pervežamų keleivių kiekis išaugo beveik 1% iki 560,6 tūkst. Keleivių
transporto priemonių pervežimas išaugo maždaug 6,1%. Jis didėjo beveik visuose maršrutuose (išskyrus
Suomija- Švedija). Pervežamų sunkvežimių ir vilkikų skaičius padidėjo 15,4%. Pastarųjų srautas ypač išaugo
Estija- Suomija kryptimi (44,2%).
Suomija – Švedija maršruto pokyčiams įtakos turėjo, tai, kad laivas Silja Serenade sausį nedirbo 26 dienas dėl
rekonstrukcijos darbų bei tvarkaraščio palaikymo.
2014-02-05 Tallink Grupp paskelbė apie nuomos sutarčių pratęsimą
Buvo susitarta pratęsti nuomos sutartį dėl greitųjų laivų. Iš Stena Line Ltd nuomojami M/S Stena Superfast VII
ir M/S Stena Superfast VIII iki 2019 metų rudens.

Chevron Corporation

Sausio 29 dieną Chevron Corporation direktoriai paskelbė dividendus už ketvirtą 2013 metų ketvirtį, po 1
dolerį akcijai. Jie bus išmokėti Kovo 10d. 2014.
Sausio 31 dieną paskelbė 2013 metų, ketvirto ketvirčio rezultatus. Pelnas buvo $4,9 mlrd., o tuo pačiu
laikotarpiu 2012 metais, pelnas buvo $7,2 mlrd. Visų metų pelnas 2013 metais buvo $21,4 mlrd., o tai 18%
mažiau, nei 2012 metais $26,2 mlrd.
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Sausio 31 dieną Chevron Corporation paskelbė: 2014 metais planuoja, kad gamyba augs mažiau nei 1%, dėl
mažėjančių kainų. Tačiau yra planauojama išleisti $39.8 mlrd. dujų eksporto įrengimams, naujoms užsienio
platformoms, bei naujų vietovių žvalgymuisi, kad būtų pasiektas 20% gamybos padidėjimas iki 2017 metų.
Vasario 3 dieną Chevron (energetikos ir technologijų kompanija) ir GE Oil & Gas pranešė apie Chevron GE
susijungimo susikūrimą. Šis susijungimas plėtos ir sukomercins vertingas technologijas, kurios padės išspręsti
kritiškus naftos ir dujų poreikius.

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2014-01-23 iki 2014-02-22)

Indeksas/Akcijos
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23.01.2014 22.02.2014

+/-%

OMX Tallinn

840,68

826,18 -1,72

OMX Riga

483,08

478,15 -1,02

OMX Vilnius

451,20

455,49 0,95
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„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų
subfondas
34,95
34,9
34,85
34,8
34,75
34,7
2014.01.23
2014.01.24
2014.01.25
2014.01.26
2014.01.27
2014.01.28
2014.01.29
2014.01.30
2014.01.31
2014.02.01
2014.02.02
2014.02.03
2014.02.04
2014.02.05
2014.02.06
2014.02.07
2014.02.08
2014.02.09
2014.02.10
2014.02.11
2014.02.12
2014.02.13
2014.02.14
2014.02.15
2014.02.16
2014.02.17
2014.02.18
2014.02.19
2014.02.20
2014.02.21

34,65

Per ataskaitinį laikotarpį fondo vertė pakilo 0,11 %

NAUJIENOS

2014-02-21 www.delfi.lt
Nestabili politinė padėtis Ukrainoje neigiamai atsiliepia šios šalies viešiesiems finansams bei kaimyninių
valstybių valiutų kursams. Rekordiškai išaugusi Ukrainos mokumo rizika stipriai pakėlė trumpiausio termino
vyriausybės obligacijų, išperkamų šių metų birželį, pajamingumą iki 34 proc. Silpnėja ir Ukrainos grivina, kuri
JAV dolerio ir euro atžvilgiu nuo savaitės pradžios susilpnėjo apie 2 proc. Ukrainos biržos indeksas „PFTS“,
paveiktas nestabilios politinės padėties, smuko 8 proc.

2014-02-20 www.vz.lt
Sumenkęs Kinijos gamybos indeksas bei JAV Centrinio banko (FED) planai toliau mažinti pinigų spausdinimo
apimtis neigiamai paveikė investuotojų optimizmą. Europos akcijų biržos ketvirtadienį prekybos pradžioje
krito. Šis kritimas įvyko po keturių dienų augimo, kuris akcijų indeksus buvo pakėlęs beveik iki prieš šešerius
metus vyravusių aukštumų.
2014-02-19 www.vz.lt
Rusijos rublis euro ir dolerio atžvilgiu trečiadienį pasiekė žemiausią lygį nuo 2009 m. Maskvos biržoje doleris
kainavo 35,59 RUB, o tuo tarpu euras buvo vertas daugiau nei 49 RUB. Rusijos centrinis bankas, kaip įprasta
esant tokiai situacijai, nesistengė kelti palūkanų normos tam, kad pažabotų valiutos nuvertėjimą. Centrinis
bankas nusprendė laikytis tokios politikos atsižvelgdamas į stagnuojančią šalies ekonomiką.
2014-02-13 www.delfi.lt
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Valdybos veiklos ataskaita
2014m. sausio 23d. – 2014m. vasario 22d.

JAV Atstovų rūmai pritarė skolos limito padidinimui 1 metams ir perdavė projektą Kongresui svarstyti.
Netikėtumų neįvyko – Kongresas sutarė, kad skolos limitas didinamas iki 2015 metų kovo mėnesio.
Dokumentą dar turi pasirašyti JAV prezidentas B. Obama.
2014-02-12 www.traders.lt
Amerikos Federalinio Rezervų banko Sent Luiso padalinio vadovas James Bullard teigia, kad gerėjant Amerikos
ekonomikos padėčiai ir spartėjant jos augimui, tuo pačiu didėja ir aktyvų spekuliacinių burbulų susidarymo
rizika.
2014-02-07 www.traders.lt
Sausį bedarbystė Amerikoje vėl sumažėjo, tuo tarpu naujų darbo vietų ne žemės ūkio sektoriuose taip pat ir
vėl buvo sukurta pastebimai mažiau nei laukta rinkoje. Iš esmės pasikartojo gruodžio mėnesio scenarijus. Po
šios informacijos pasirodymo euras sustiprėjo dolerio atžvilgiu, na o Amerikos akcijų rinkos pagrindinių
indeksų ateities sandorių vertės trumpam pajudėjo žemyn.
2014-02-04 www.delfi.lt
JAV ISM gamybos sektoriaus rodiklis sausį siekė 51,3 punkto, t. y. gerokai mažiau negu tikėjosi analitikai (56).
Tai reiškia, kad nors JAV gamybos sektorius augo, tačiau tai buvo lėčiausia plėtra per paskutinius 8 mėnesius.
Šis rodiklis investuotojams labai svarbus, nes jo pokyčiai yra glaudžiai susiję su JAV BVP augimo tempais, todėl
prasti JAV ISM gamybos sektoriaus duomenys turėjo įtakos pasaulio akcijų rinkoms – DOW JONES, S&P500
indeksų reikšmės mažėjo atitinkamai 2,08 proc. ir 2,28 proc., Europos EURO STOXX indeksas neteko 1,66 proc.
savo vertės, 4 proc. smunka Japonijos NIKKEI, Honkongo HANG SENG nuosmukis siekia maždaug 2,5
procento.
2014-01-29 www.traders.lt
Namų ūkių turtas, laikomas indėlių pavidalu, nesenai siekė rekordines aukštumas. Iš dalies žemų palūkanų
normų aplinka, iš dalies didėjantis vartojimas lėmė, kad dabar laikoma indėlių suma yra šiek kiek sumažėjusi
palyginti su 2013 metų pradžia. Alternatyvių finansinių produktų skvarba yra gana menka, ir renkamasi
tradicinius pažįstamus finansinius instrumentus. Pensijų sistemos reforma davė postūmį kitokio tipo
taupymui. Šiuo metu gyventojų turtas pensijų fonduose siekia daugiau nei 5 mlrd. litų. Praėjusį ketvirtį
gyventojų finansinio turto struktūra atrodė maždaug taip: grynieji ir indėliai – 74 proc., pensijų fondai – 11
proc., visa kita – 15 proc.
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Valdybos veiklos ataskaita
2014m. sausio 23d. – 2014m. vasario 22d.

Ataskaita parengta, remiantis šaltiniais:
www.finasta.com/lit/lt;
www.nasdaqomxbaltic.com;
www.traders.lt
www.lb.lt
www.vz.lt
www.nasdaq.com
www.google.com/finance
Mūsų remėjas:

Mūsų partneriai:

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

Pagarbiai
Valdybos pirmininkė
Gintarė Vaikšnoraitė
Valdybos nariai
Augustė Mačiulytė
Laura Mociūnaitė
Jonas Jacevičius
Giedrius Rupeika
Šarūnas Knieža
Tadas Petkevičius
Puslapis 14 iš 14

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

