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Leidinys „Investavimo menas“ – tai SEB Privačiosios bankininkystės padalinio Investavimo strategijos skyriaus 
parengta mokomoji medžiaga, paskelbta 2010 m. spalio mėn.

Šiame dokumente yra pateikta informacinio pobūdžio informacija apie SEB teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip 
rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. 
Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Jeigu šiame 
dokumente pateikta nuoroda į investicinį tyrimą, patartina perskaityti visą ataskaitą arba susipažinti su informacija, pateikta www.seb.se/mb/disclaimers. Informacija, susijusi 
su apmokestinimu, ateityje gali keistis ir netikti Jūsų konkrečiu atveju. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo 
teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei fondai ar Jūs investuojate į finansines priemones užsienio 
valiuta, keitimo kursų pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl prieš juos priimdami turėtumėte susipažinti 
su išsamia informacija, inter alia fondų, struktūrizuotų produktų ir kitų finansinių priemonių prospektais bei kita informacija, kurią galite rasti www.seb.lt. Prireikus daugiau 
informacijos prašom kreiptis į savo SEB vadybininką.
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„ Argi žmonės negali suprasti, kad tau-
pumas yra didžiausias turtas?“  
 Ciceronas

Pasaulis kupinas galimybių

* Istoriniai turto klasių verčių pokyčiai apskaičiuoti pagal šių indeksų rezultatus: 
akcijos – MSCI AC World, obligacijos – JP Morgan Global GBI Hedge, alternatyvaus 
investavimo fondai – HFRX Global Hedge Fund, nekilnojamasis turtas – FTSE EPRA/
NAREIT Developed, privataus kapitalo investicijos – LPX50, žaliavos – S&P GSCI TR, 
valiutos – BarclayHedge Currency Trader.

Finansų rinkų pokyčiai suteikia naujų galimybių 
gauti investicijų grąžą ir valdyti riziką. Tradicinį 
investicinį portfelį, kurį sudaro investicijos į 
akcijas ir obligacijas, dabar galima papildyti in-
vesticijomis į kitų rūšių turto klases, kurios gali 
sumažinti riziką ir padidinti gaunamą grąžą. 
 

Iki praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžios inves-
tavimo galimybės dažniausiai būdavo apribotos akcijomis 
vietos akcijų biržose ir vietos valiuta išleistomis obligacijomis. 
Galimybės investuoti tarptautiniu mastu buvo ribotos, ypač 
dėl užsienio valiutų rinkų kontrolės. Investiciniai fondai, kaip 
viena taupymo priemonių, buvo vos pradėję savo veiklą, tuo 
metu jie daugiausia investuodavo į vietos bendrovių akcijas.

Šiandienis pasaulis – jau visai kitoks. Visame pasaulyje va-
liutų rinka tapo mažiau kontroliuojama, o regioninės finansų 
rinkos – kur kas prieinamesnės. Informacinių technologijų 
pokyčiai suteikė galimybę finansinėmis priemonėmis palyginti 
nebrangiai prekiauti visame pasaulyje. Užsienio bendrovių ak-
cijos tapo įprasta tradicinių investicinių portfelių ir investicinių 
fondų dalimi.

Pastaraisiais dešimtmečiais investavimo galimybių spektras 
sparčiai plėtėsi. Pavyzdžiui, anksčiau tik didelių investicinių 
portfelių turėtojams prieinamais alternatyvaus investavimo 
fondais (angl. hedge funds) dabar gali naudotis bet kuris in-
vestuotojas. Žaliavos, valiutos, privataus kapitalo fondai (angl. 
private equity) ir nekilnojamasis turtas – tai kitos turto klasės, 
į kurias dabar gali investuoti pavieniai investuotojai. Anksčiau 
sunkiai prieinamos akcijų rinkos (pavyzdžiui, besivystančių 
šalių) dabar irgi yra atviros visiems. 

Galimybės gauti grąžą ir suvaldyti riziką, ypač pavieniams 
investuotojams, smarkiai prasiplėtė. Tačiau tuo pat metu 
investavimas tapo gerokai sudėtingesniu procesu, reikalau-
jančiu naujų žinių apie finansinių priemonių teikiamas naujas 
galimybes, su jomis susijusią riziką ir šiuolaikinės investavimo 
teorijos taikymą praktikoje. 

Šio leidinio tikslas – parodyti, kad investuojant į daugiau ir 
įvairesnių turto klasių, taikant šiuolaikinę investavimo teoriją 
ir tinkamai įvertinus riziką atsiveria galimybių gauti didesnę 
grąžą. Tokios galimybės grindžiamos ir finansų teorija, ir 
praktine profesionalių investuotojų patirtimi. Šio leidinio 
įžvalgos turėtų Jums padėti gauti labiau Jūsų lūkesčius ati-
tinkančią grąžą ir išvengti dažniausiai pasitaikančių pavojų. 
Leidinys taip pat padės geriau suprasti, kokią riziką prisiimate 
investuodami ir kaip ją galima sumažinti. 

Todėl leidinys „Investavimo menas“ – svarbus informacijos 
šaltinis investuotojams.

DAUGIAU TURTO KLASIŲ, DAUGIAU GALIMYBIŲ
Investicijų grąža ir rizika*  
(1999 m. sausio 31–2010 m. liepos 30 d.)
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Įvairios galimybės investavimo rinkoje susijusios su skir-
tinga potencialia grąža ir rizika.
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Kaip uždirbti investicinę grąžą

Investicinė grąža gali būti gaunama susiklos-
čius palankiai rinkos situacijai, priėmus racio-
nalių sprendimų, o kartais – nusišypsojus sėk-
mei. Atskyrę dėl rinkos sąlygų (beta) ir dėl val-
dymo įgūdžių uždirbamą grąžą (alfa), galėsite 
efektyviai stebėti ir vertinti savo investicijas. 
 

Investicinę grąžą sudaro investuoto turto vertės pokytis ir 
visi per investavimo laikotarpį gauti dividendai. Investuojant 
visada tikimasi gauti teigiamą investicijų grąžą. Investicijų 
grąža gali būti įvairi, tačiau jeigu investuotojas nesitikėtų 
teigiamos grąžos, tai ir neinvestuotų. Pirmiausia už tai, kad 
kurį laiką nesinaudoja savo lėšomis, investuotojas tikisi už-
dirbti bent jau tokią grąžą, kokią būtų gavęs investuodamas 
į nerizikingą indėlį. Indėlių palūkanų normos gali keistis pri-
klausomai nuo bazinių rinkos palūkanų normų; dažniausiai jos 
svyruoja nuo 3 iki 5 proc., tačiau kartais būna ir dar mažesnės. 
Investuojant į už indėlį rizikingesnes investicines priemones 
natūraliai tikimasi gauti dar ir rizikos priemoką – atlyginimą už 
riziką, kuri yra prisiimama investuojant savo lėšas. 

Terminas „tikėtina grąža“ yra labai panašus į prognozę. Ir 
iš tikrųjų tai yra teoriškai apskaičiuotas galimas investicijos 
rezultatas, tačiau dažniausiai jis intuityviai siejamas su tai 
investicijai įprasta grąža. Istoriškai per daug gerai vertintos 
rinkos (dažniausiai – akcijų) kartais pakurstydavo lūkesčių 
uždirbti nerealią grąžą. Vis dėlto reali grąža gali būti ir didesnė, 
ir mažesnė nei teoriškai apskaičiuotas tikėtinas investicijos 
rezultatas.

Kaip investuotojas, Jūs visuomet siekiate gauti didžiausią 
tikėtiną grąžą su mažiausia tikėtina rizika, tačiau toks tikslas –  
ne visada pasiekiamas. Kur kas efektyviau būtų siekti di-
džiausios galimos grąžos, atsižvelgus į riziką, kurią esate 
pasirengę prisiimti. Kol pradėsime išsamiau nagrinėti šią temą, 
reikėtų šiek tiek laiko skirti apmąstymams, kaip investicijų 
grąža yra uždirbama, kaip galime jai daryti įtaką. 
 

„ Sėkmės paslaptis – tai tikslo pasto-
vumas.“ 
 Disraelis

Du būdai gauti investicinę grąžą
Nepriklausomai nuo investavimo formos, yra du pagrindiniai 
grąžą kuriantys veiksniai: alfa ir beta. Beta yra pačios rinkos, į 
kurią investuota, sukuriama grąža. Ta pati investicija gali kurti 
alfa ir beta rodikliais išreiškiamą grąžą. Tarkime, OMX Šiaurės 
Europos Stokholmo biržos indeksas per metus išaugo 20 pro-
centų. Investicijos į gerai diversifikuotą Švedijos įmonių akcijų 
portfelį arba į akcijų fondą turėjo užtikrinti ne mažesnę nei 
indekso grąžą. Jeigu gauta investicijų grąža didesnė, vadinasi, 
dėl sėkmingų investuotojo arba jo investicijų valdytojo ope-
racijų buvo sukurta alfa grąža. Alfa rodiklis rodo valdytojo ge-
bėjimą užtikrinti už rinkos rezultatus geresnę portfelio grąžą. 
Paprastai aktyviai valdomo investicinio akcijų fondo portfelio 
vertė kinta ta pačia kryptimi, kaip ir rinka, kurioje veikia fondas 
(uždirbama beta grąža), tačiau jeigu valdytojas tinkamai 
parinko akcijas, galima tikėtis ir didesnės nei rinkos grąžos (su-
kuriama alfa grąža). Suprasti skirtumą tarp alfa ir beta rodiklių 
svarbu dėl dviejų priežasčių:

1. Alfa ir beta suteikia galimybę prognozuoti ir stebėti tolesnę 
grąžą įvertinus tai, kaip ši grąža kuriama. Išskyrę alfa ir beta 
grąžas, galite suprasti, ar teisingai pasirinkote rinką (beta 
grąža) ir ar Jūsų pasirinktas investicijų valdytojas (arba Jūs 
patys) atliko tinkamas sėkmingas operacijas ir sukūrė alfa 
grąžą.  

2. Siekti nuo rinkos pokyčių priklausančios (beta) grąžos yra iš 
dalies nesudėtingas procesas, todėl tokių investicijų sąnaudos 
neturėtų būti didelės. Alfa grąžos sukūrimas priklauso nuo to, 
kaip aktyviai veikia investicijų valdytojas. Siekdami investicijų 
su teigiamu alfa rodikliu, turėtumėte būti pasirengę mokėti 
daugiau. Taip pat teigiamą alfa rodiklį užtikrinti siekiantys 
investicijų valdytojai (pavyzdžiui, alternatyvaus investavimo 
fondų valdytojai) dažniausiai taiko tam tikrą nuo rezultatų 
priklausantį mokestį.

Yale International Finance 2002 paskelbti statistiniai duo-
menys rodo, kad daugumos neprofesionalių investuotojų 
investicinių portfelių rezultatai per ilgesnį laikotarpį yra pras-
tesni nei atitinkamos rinkos rezultatus atspindintis indeksas. 
Džiaugtis tokiais rezultatais nėra jokio pagrindo.  
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Todėl jei investuotojas siekia uždirbti tik beta grąžą, jo inves-
ticinis portfelis turėtų atitikti indekso struktūrą ir užtikrinti pa-
našią grąžą; jeigu siekiama didesnės nei rinkos grąžos, būtina 
pakeisti alfa rodiklio šaltinį (individualiai pasirinktas akcijas 
arba viso portfelio valdytoją) patrauklesnėmis alternatyvomis. 

Beta – pasyviam investuotojui
Beta rodiklis dažnai naudojamas siekiant įvertinti pačios rinkos 
ilguoju laikotarpiu užtikrinamą grąžą, viršijančią nerizikingų 
investicijų palūkanas. Teoriškai akcijų rinkos ilguoju laikotarpiu 
turėtų užtikrinti beta, t. y. nerizikingų investicijų palūkanas 
viršijančią, grąžą. Akcijų rinkos negalėtų pritraukti kapitalo, 
jeigu investuotojai nesitikėtų atlygio, t. y. priemokos už riziką 
investuojant į akcijas. Istoriniai duomenys rodo, kad praktiškai 
taip ir yra – per ilgesnį laikotarpį investicijų į akcijas rezultatai 
viršijo uždarbį iš nerizikingų investicijų palūkanų, nors vidutinė 
investicijų į akcijas grąža smarkiai svyravo.

Galima teigti, kad kitos turto klasės taip pat turi beta rodiklį. 
Pavyzdžiui, tai gali būti materialiojo turto (nekilnojamasis 
turtas, miško žemė) klasės, taip pat investicijos į privataus ka-
pitalo fondus. Taip pat esama ir kitų beta rūšių. Viena jų – va-
dinamoji alternatyvioji beta, kuri gali būti gaunama tam tikroje 
turto klasėje. Alternatyviosios beta pavyzdys yra obligacijų 
rinka, kurioje per ilgesnį laikotarpį ilgojo termino obligacijos 
užtikrina didesnę grąžą nei trumpojo termino obligacijos. Į 
ilgalaikes obligacijas investuojantis investicinis fondas per 
ilgesnį laikotarpį uždirbs teigiamą beta grąžą. 

Tą patį galima pasakyti ir apie didesnės kredito rizikos obliga-
cijas. Čia praktika taip pat atitinka teoriją – didesnės rizikos 
investicijos per ilgesnį laikotarpį užtikrina didesnę grąžą negu 
mažos rizikos investicijos.

Kaip uždirbti investicinę grąžą

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad beta buvimas neturėtų būti 
suprantamas kaip nuolatinės teigiamos grąžos sinonimas. 
Priešingai, beta rodiklis reiškia daugiau ar mažiau netolygų 
grąžos pasiskirstymą, kai labai gerų rezultatų metus gali 
pakeisti itin prastų rezultatų metai. Tokie svyravimai ir yra 
didesnės grąžos ilgesniu laikotarpiu kaina. Savo portfelius tik 
beta rodikliu grindžiantys investuotojai turi būti pasirengę žy-
miems metiniams savo investicijų vertės svyravimams.  
 
Alfa reikalauja aktyvių sprendimų 
Alfa – aktyviais investiciniais sprendimais generuojama port-
felio grąža. Tokie sprendimai užtikrina, kad portfelio vertės po-
kytis skirsis nuo nerizikingos grąžos normos ar pasirinkto lygi-
namojo indekso rezultato (tais atvejais, kai investicijos taip pat 
turi beta komponentą). Beta ir alfa rodiklių skirtumo pavyzdys 
yra valiutų rinka. Kiekvienos valiutos vertė gali būti išreikšta 
kita valiuta (arba keliomis kitomis valiutomis), tad vienos va-
liutos vertei kylant kitos (kitų) vertė krinta. Investuotojai, kurie 
bazinę valiutą keičia į kurią nors kitą valiutą, neturėtų tikėtis, 
kad šios valiutos vertė nuolat kils savaime (tokia investicija 
neturi beta komponento). Žinoma, vertė gali kilti, tačiau tai 
bus tam tikrų įgūdžių ar šiaip sėkmingai priimtų sprendimų 
rezultatas (t. y. alfa rodiklis).

Prognozuoti beta, kitaip tariant, numatyti rinkos tendenciją, 
nėra lengva, nors, remiantis istoriniais duomenimis, galima nu-
matyti, ko galima pagrįstai tikėtis. Taip pat nelengva nustatyti 
tikėtiną alfa potencialą ar rasti nuolatinę labai didelę grąžą 
užtikrinančių valdytojų. Natūralu, kad priimant sprendimus vi-
suomet norisi remtis istorine grąža ir vadovautis prielaida, kad 
tie, kuriems pavyko pasiekti gerą investicinę grąžą (sukurti alfa) 
praeityje, turėtų sugebėti tai padaryti dar kartą. Tačiau rinkų 
tyrimai rodo, kad tiesioginės sąsajos tarp didelės ankstesnės 
investicijų grąžos ir gebėjimo užtikrinti grąžą ateityje nėra. Taip 
pat nėra jokio patikimo metodo nustatyti, kokiu mastu labai 
didelė grąža priklauso vien nuo sėkmės, o kokiu – nuo struktū-
rizuoto investavimo proceso valdymo efektyvumo. Galiausiai ir 
geram investicijų valdytojui gali prireikti sėkmės.

Kaip pamatysime toliau, įvairių turto klasių teigiamo alfa ro-
diklio potencialas taip pat yra skirtingas. Efektyviose – arba 
beveik efektyviose – rinkose gauti teigiamą alfa yra gana sudė-
tinga. Įgudę investicijų valdytojai turi daug daugiau galimybių 
uždirbti teigiamą alfa grąžą ne visiškai likvidžiose, o dėl to ir 
ne tokiose efektyviose rinkose – tokių rinkų pavyzdžiai galėtų 
būti smulkiojo verslo ar privataus kapitalo rinkos. Alternatyvaus 
investavimo fondai yra dar viena turto klasė, kurioje geri inves-
ticijų valdytojai gali užtikrinti teigiamą alfa rodiklį.

BETA YRA DIDELIŲ SVYRAVIMŲ POŽYMIS 

Šaltinis: Reuters EcoWin
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Savo portfelius tik beta rodikliu grindžiantys investuotojai 
turi būti pasirengę žymiems metiniams savo investicijų 
vertės svyravimams, žr. grafiką: pastarojo dešimtmečio 
Švedijos akcijų rinkos svyravimai pagal indeksą SIX Return.
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Portfelio rizikos valdymas 

Rizikos valdymas − tai sritis, kurioje profesio-
nalūs investicijų valdytojai dirba jau daugybę 
metų. Jūs, kaip privatus investuotojas, galite 
taikyti tuos pačius metodus savo investicijų ri-
zikingumui įvertinti. 
 

Nerizikuojant pasiekti didelę grąžą neįmanoma, o pasirinku-
sieji saugumą turėtų susitaikyti su mažesne grąža, nes rizika 
ir grąža stipriai koreliuoja. Dauguma mūsų nelinkę nustatyti 
viršutinės grąžos ribos, tačiau dažniausiai siekiame apriboti 
prisiimamą riziką. Dėl šios priežasties labai svarbu suprasti 
investicinio portfelio riziką ir tai, kaip galima derinti įvairias 
rizikos rūšis kuriant pageidaujamos struktūros portfelį. 
Galiausiai rizika turi ir savo privalumą – ją suprantančiam ir 
tinkamai valdančiam investuotojui tai reiškia galimybę gauti 
didesnę grąžą. 

Priklausomai nuo prisiimamos rizikos pobūdžio galite daryti 
įtaką potencialiai grąžai. Būtent dėl šios priežasties portfelio 
rizika turėtų būti tinkamai subalansuota. Kad prisiimama rizika 
būtų teisinga, reikia gerai suprasti su kiekvienu portfeliu ar 
investicija susijusius rizikos veiksnius. Tokios žinios taip pat 
padeda valdyti portfelį nutikus įvairiems netikėtiems įvykiams 
ir imtis tinkamų veiksmų padėčiai pakrypus nepageidaujama 
linkme.

Daugelis su investicijomis susijusią riziką tapatina su rizika 
prarasti savo lėšas. Reta kam problemų kelia tai, kad inves-
ticijų vertė kasmet kinta, jeigu tik bendras rezultatas yra tei-
giamas. Tačiau jeigu kelerius metus iš eilės grąža yra neigiama, 
tai jau kelia tam tikrą nerimą dėl ateities ir nuogąstavimų, kad 
lėšos gali būti prarastos visiems laikams. Kartais sudėtingos 
investavimo priemonės pasirodo susijusios su rizika, apie kurią 
negalima buvo nė įtarti, o tai tik dar kartą parodo, kaip svarbu 
nuolat akylai sekti riziką. 

Iš esmės investavimo rizika yra tikimybė, kad faktinė grąža 
skirsis nuo tikėtinos grąžos. Riziką galima pakankamai tiksliai 
įvertinti naudojant įvairius statistikos metodus ir remiantis tiki-
mybių teorija. Tačiau norint valdyti riziką, reikia sugebėti tokią 

„ Dažnai svarbiausia neprarasti to, ką vos 
tik uždirbote.“

Merton Miller, Nobelio ekonomikos 
premijos laureatas

teoriją tinkamai taikyti priimant praktinius sprendimus ir kartu 
įvertinant teorijoje neišvengiamus apribojimus.

Rizikos vertinimas 
Daugybė nesusipratimų kyla dėl to, kad skirtingi žmonės skir-
tingai supranta riziką, o teorija grindžiama ne taip jau lengvai 
suprantamais statistiniais matavimais. Kadangi rizikos verti-
nimas paremtas tikimybėmis, daugumai žmonių yra nelengva 
suprasti su jų investicijomis susijusios rizikos mastą. Kaip Jūs, 
būdamas neprofesionalus investuotojas, galėtumėte apskai-
čiuoti 5 proc. tikimybę, kad Jūsų investicijų vertė nukris 20 pro-
centų? Be to, esama įvairių būdų vertinti riziką, ir šie būdai 
skiriasi savo taikymo sritimi, jiems būdingais apribojimais.

Dažniausiai taikomas rizikos matas yra kintamumas. Tai yra 
per tam tikrą laikotarpį gaunamos grąžos dydžio kitimo arba 
pasiskirstymo matas. Didelis grąžos kintamumas reiškia di-
desnį netikrumą dėl investicijų grąžos, taigi ir didesnę riziką. 
Investicija, kurios gaunama grąža visiškai nesikeičia, vadinama 
nerizikingąja investicija. 90-ies dienų trukmės iždo vekselis 
yra dažniausiai naudojamas nerizikingosios investicijos grąžos 
mato vienetas, o jo pajamingumas laikomas nerizikingos 
grąžos etalonu. Atskiras visiškai saugių investicijų tipas yra vy-
riausybės teikiama garantija bankų indėliams, kuri reiškia, kad 
garantijos dydžio santaupos banke niekada nebus prarastos. 

Kintamumas apskaičiuojamas naudojant statistinį rodiklį, 
vadinamą dispersija, kuris parodo, kokiu mastu per tam tikrą 
laikotarpį galutinis rezultatas skiriasi nuo vidurkio. Praktiniais 
sumetimais taip pat naudojamas kitas dydis, vadinamasis 
standartinis vidutinis nuokrypis, kuris skaičiuojamas kaip 
kvadratinė dispersijos šaknis. Šio mato privalumas yra tai, kad 
jis gali būti reiškiamas tokiais pačiais vienetais, kaip ir grąža – 
procentais, litais ar bet kokia kita valiuta. 

Normalaus skirstinio grąža 
Patirtis rodo, kad finansinių investicijų grąžos pasiskirstymas 
per ilgesnį laikotarpį yra glaudžiai susijęs su normalaus pa-
siskirstymo kreive. Be abejo, tai yra supaprastintas, apytikslis 
skaičiavimas, tačiau jis leidžia apskaičiuoti tikėtiną investicijos 
rezultatą. Kai grąža yra pasiskirsčiusi normaliai, galima tikėtis, 
kad dviem trečdaliais (arba 67 proc.) atvejų investicinis metų 
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rezultatas atitiks plius/minus (±) vieną standartinį vidutinį 
nuokrypį nuo ilgamečio grąžos vidurkio. Remiantis ta pačia 
normalaus pasiskirstymo kreive, esama 95 proc. tikimybės, 
kad metinė grąža papuls į plius/minus (±) dviejų standartinių 
vidutinių nuokrypių nuo ilgamečio grąžos vidurkio intervalą. 
Pavyzdžiui, 1900–2009 m. laikotarpiu OMX Nordic Exchange 
Stockholm biržos vidutinė nominalioji grąža būdavo 10 pro-
centų. Standartinis vidutinis rinkos nuokrypis siekė beveik  
24 procentus. Jeigu istorija pasikartotų, esama didelės tiki-
mybės, kad per dvejus iš trejų metų vidutinė biržos grąža būtų 
nuo -14 iki +34 proc., t. y. 10 proc. (±) 24 proc. standartinis 
vidutinis nuokrypis. Jau vien tai rodo, kad investuotojai, ne-
norintys rizikuoti prarasti savo lėšų, Švedijos akcijas turėtų 
vertinti labai atsargiai. 

Kaip jau minėta, normalios distribucijos kreivė rodo tik apy-
tiksles grąžos tikimybes. Daugeliu atvejų tokie apytiksliai 
skaičiavimai yra pakankami, tačiau jie vis tiek nėra idealūs. 
Pavyzdžiui, akcijų rinkose galutinis rezultatas daug dažniau 
negu prognozuojama atsiduria kreivės uodegose. Šis reiškinys 
vadinamas smailiaviršūniu skirstiniu (angl. leptokurtosis), kuris 
smarkiai riboja mūsų galimybes apskaičiuoti tikėtiną grąžą. 
Kitas nukrypimo nuo normalaus pasiskirstymo kreivės atvejis 
yra toks, kai rezultatų vertės dažnai nevienodai pasiskirsto 
vidurkio atžvilgiu, dėl to kreivė išsikraipo ar tampa asimetriška 
(angl. skewed).

Investicinių fondų rizikai vertinti dažnai naudojamas matas yra 
sekimo paklaida (angl. tracking error). Švedijoje šis rodiklis va-
dinamas aktyviąja rizika. Šis pavadinimas šiek tiek tiksliau at-
spindi mato esmę. Norėdamas uždirbti didesnę nei lyginamojo 
indekso grąžą, t. y. alfa, aktyviai veikiantis investicijų valdytojas 
turi atitrūkti nuo indekso, t. y. bandyti sukurti teigiamą alfa. 
Valdytojas tai daro nuspręsdamas išlaikyti portfelyje tam tikrą 
procentinę kiekvienos rūšies turto dalį, kuri gali būti didesnė ar 
mažesnė, palyginti su lyginamuoju indeksu. 

Portfelio rizikos valdymas

Pavyzdžiui, drabužių gamintojo Hennes & Mauritz (H&M) 
akcijos sudaro 8 proc. Stokholmo SIX Portfolio Return indekso. 
Valdytojas, kuris šį indeksą naudoja kaip lyginamąjį, savo val-
domame fonde Hennes & Mauritz dalį gali turėti didesnę arba 
mažesnę – jos dydis priklausytų nuo to, kaip pats valdytojas 
vertina konkrečių akcijų perspektyvas. Vadinasi, valdytojas 
prisiima aktyviąją riziką. Jeigu H&M akcijos jo fonde sudaro 
mažesnę procentinę dalį nei bendrovės akcijos biržos indekse 
ir H&M akcijų vertė kils lėčiau nei indeksas, fondo rezultatai 
bus geresni nei indekso. Aktyvių valdytojo veiksmų rizika yra 
vertinama kaip standartinis vidutinis skirtumo tarp fondo 
ir lyginamojo indekso grąžos nuokrypis. Taip pat šis rodiklis 
palygina fondo veiklos rezultatus su istoriniais lyginamojo in-
dekso vertės pokyčiais. Taigi sekimo paklaida (aktyvioji rizika) 
vertina tikimybę, kad fondo grąža bus geresnė ar blogesnė nei 
lyginamojo indekso. Jeigu, pavyzdžiui, skaičiuojama, kad kokio 
nors investicinio fondo grąža būna vidutiniškai 2 proc. didesnė 
nei lyginamojo indekso, o sekimo paklaida yra 2 proc., galima 
prognozuoti, kad dvejus metus iš trejų grąža svyruos tarp  
2 proc. mažesnės ir 2 proc. didesnės nei indekso grąžos. 

Sisteminė rizika 
Kitas dažnai naudojamas rizikos rodiklis yra beta, kuris yra 
rinkos sisteminės rizikos matas. Sisteminė rizika yra rizika, 
kurią prisiimame investuodami į konkrečios rūšies turtą ir nuo 
kurios dažnai labai sunku, o kartais ir iš viso neįmanoma ap-
saugoti savo portfelio investicijas. 

Beta taip pat gali būti suprantama kaip akcijos vertės kitimo 
visos akcijų rinkos atžvilgiu rodiklis. Akcijos, kurios beta 
vertė yra 1, vertė keičiasi taip pat, kaip ir visa akcijų rinka ir 
jos pakilimo, ir nuosmukio laikotarpiais. Jeigu beta vertė yra 
didesnė už 1, akcijos vertė išauga daugiau nei visos akcijų 
rinkos ir atvirkščiai. Nekilnojamojo turto akcijų beta dažnai 
yra mažesnė už 0,5, o didelio augimo potencialo akcijų beta 
gali būti didesnė už 2. Padidinus didelės beta vertės akcijų dalį 
portfelyje smarkiai išauga tikimybė, kad akcijų rinkai augant 
bus uždirbta didesnė grąža. Tačiau tuo pat metu didėja rizika, 
kad rinkai smunkant patiriamas nuostolis gerokai viršys rinkos 
nuostolius. Kadangi indeksų fondai siekia atkartoti visos rinkos 
rezultatą, jų beta dažniausiai yra lygi 1.

Beta rizikos rodiklis yra svarbus parametras kapitalo vertės 
nustatymo modelyje (angl. Capital Asset Pricing Model 
(CAPM). Šis modelis – tai teorinis finansinio turto kainos nu-
statymo metodas, taikomas, kai pasiūla lygi paklausai. Šis mo-
delis teigia, kad tarp tikėtinos turto grąžos ir su juo susijusios 
rizikos yra tiesioginis ryšys, reiškiamas beta rodikliu. Tikėtina 
grąža yra nerizikingos grąžos ir beta rodiklio, padauginto iš 
rizikos priemokos, suma. Rizikos priemoka yra skirtumas tarp 
rinkos grąžos ir nerizikingų investicijų grąžos. 

NORMALIOS DISTRIBUCIJOS KREIVĖ 

Hantera riskerna i  portföljen

att förlora pengar alls under ett år bör ta det försiktigt med 
svenska aktier.

Normalfördelningskurvan är, som nämnts, en approximation. 
Den är i många fall godtagbar, men den är inte perfekt. För ak-
tiemarknader, exempelvis, tenderar utfallen oftare att hamna 
i ”svansarna” på kurvan än vad de teoretiska beräkningarna 
säger. Detta fenomen, som kallas leptokurtosis, begränsar 
möjligheten att beräkna den sannolika avkastningen. En an-
nan inte ovanlig avvikelse från normalfördelningskurvan är att 
utfallen fördelar sig ojämnt runt medelvärdet, så att kurvan får 
en sned form, en ”skew”.

Ett vanligt riskmått för aktiefonder är tracking error. På 
svenska kallas måttet för aktiv risk, vilket bättre förklarar vad 
det handlar om. För att få en bättre avkastning än jämförelse-
index – alfa  – måste en aktiv fondförvaltare avvika från detta 
index, det vill säga försöka skapa positiv alfa. Det gör förvalta-
ren genom att bestämma sig för att ha en högre eller mindre 
andel (vikt) i respektive tillgång än vad den har i fondens jäm-

Portfolio Return Index. En förvaltare som har detta som jäm-
förelseindex kan välja att ha en högre eller lägre andel H&M 
i sin fond, beroende på vad han tror om utvecklingen av just 
den aktien. Han tar därmed en aktiv risk. Detta innebär att om 
man har en mindre andel H&M i sin fond än bolagets vikt på 
börsen och aktien går sämre än index så går fonden bättre än 
index allt annat lika. Denna risk mäts som standardavvikelsen i 
skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning. 
Man kan också säga att den beskriver fondens utveckling jäm-
fört med hur dess jämförelseindex har utvecklats historiskt.

Aktiv risk mäter således sannolikheten att fonden ska få en 
bättre eller sämre avkastning än jämförelseindex. Om ex-

procent bättre än sitt jämförelseindex och den aktiva risken          

Systematisk risk

Ett annat vanligt riskmått är beta, som är ett mått på en 
marknads systematiska risk. Systematisk risk innebär den typ 
av risk som man tar genom att investera i en viss tillgång, och 
den är ofta svår, i vissa fall helt omöjlig att skydda sig emot i 
en portfölj.

Med beta kan man också mäta hur mycket en aktie rör sig 
i förhållande till börsen som helhet. En aktie med beta- 

börsen och vice versa. Fastighetsaktier har ofta betavärden 

-
jen ökar möjligheten till en hög avkastning när börsen är stark, 
men givetvis också risken för en förstärkt nedgång när börsen 

av hela marknaden.

Riskmåttet beta är en viktig parameter i CAPM (Capital Asset 
Pricing Model). Det är en teoretisk modell för hur finansiella 
tillgångar prissätts när utbudet är lika med efterfrågan. 
Modellen säger att det finns ett linjärt förhållande mellan den 
förväntade avkastningen på en tillgång och dess risk, mätt 
som beta. Den förväntade avkastningen är summan av den 
riskfria räntan och betavärdet multiplicerat med riskpremien. 
Riskpremien är skillnaden mellan avkastningen för hela mark-
naden och den riskfria räntan.

-

-
giskt; en tillgång med lägre risk än marknaden ska ha en lägre 
förväntad avkastning än den som hela marknaden erbjuder.

Modellen har fördelar genom sin enkelhet, men den har även 
mött befogad kritik. Dels för att parametrarna inte kan skat-
tas med tillräcklig exakthet, dels för att den inte fungerar bra i 
praktiken. Betavärdet är inte den enda parametern som förkla-
rar en tillgångs avkastning, i själva verket är ofta sambandet 
svagt.

Ett riskmått som fått ökad användning under senare år är 
Value at Risk (VaR), där det inte finns någon svensk översätt-
ning. Det är enkelt uttryckt en beräkning av maximal förlust 
om riskerna skulle infrias. VaR anger storleken på det riskerade 
beloppet hos en investering med en viss sannolikhet och över 
en viss tidsperiod. Även här används normalfördelningen för 
att beskriva sannolikheten att den verkliga avkastningen ham-
nar längst ut i den vänstra ”svansen”.

NORMALFÖRDELNINGSKURVAN

  
  

67 %
95 %

 

I en normalfördelning hamnar 67 procent av utfallen inom plus/
minus en standardavvikelse. 95 procent av utfallen bör hamna 
inom plus/minus två standardavvikelser. 

Normalios distribucijos kreivėje 67 proc. rezultato verčių 
atitiks plius/minus (±) vieną standartinį nuokrypį nuo vi-
durkio. 95 proc. tokių skaičių turėtų atitikti plius/minus  
(±) du standartinius nuokrypius. 
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Tarkime, turto beta rodiklis yra 0,5, rinkos grąža yra 10 proc., 
o nerizikingų investicijų (pavyzdžiui, indėlių) grąža yra 5 pro-
centai. 

Tikėtina tokio turto grąža yra  
5 % + 0,5 (1 0 % – 5 %) = 7,5 %.  
 
Tai visai logiška, nes jei investicijos rizika yra mažesnė už 
rinkos riziką, tai ir tokios investicijos grąža turėtų būti atitin-
kamai mažesnė. 

Šio modelio privalumas glūdi jo paprastume. Vis dėlto jis 
sulaukia ir daug pagrįstos kritikos – naudojamus parametrus 
yra neįmanoma gana tiksliai apskaičiuoti, be to, modelis ne 
itin gerai veikia praktikoje. Beta rodiklio vertė nėra vienintelis 
parametras, kuriuo būtų galima paaiškinti iš turto gaunamos 
grąžos dydį. Tikrovėje šis sąryšis dažnai yra silpnas. 

Kitas pastaraisiais metais vis plačiau naudojamas rizikos 
matas yra vertės pokyčio rizika (angl. value at risk, VaR). 
Paprastai tariant, šis matas nurodo tikimybę, kad per tam 
tikrą laikotarpį bus prarasta tam tikra investicijų dalis – kitaip 
tariant, tai bandymas apskaičiuoti didžiausius nuostolius, 
kokių investuotojas patirtų įvykus mažiausiai tikėtinam įvykiui. 
VaR parodo galimą nuostolį, kurį per tam tikrą laikotarpį gali 
patirti investicijos. Kitaip tariant, VaR rodiklis nurodo tikimybę, 
kad investicijos rezultatas atsidurs normalaus grąžos pasis-
kirstymo kreivės tolimajame kairiosios uodegos gale.

Statistinėms prognozėms kurti taip pat naudojamas Monte 
Karlo imitacinio modeliavimo metodas (angl. Monte Carlo 
method), pagal kurį didelis tikėtinų rezultatų skaičius apdoro-
jamas kompiuterinėmis programomis naudojant atsitiktinai 
pasirinktus kintamuosius dydžius. Tai yra tam tikrų galimų 
rezultatų tikimybės vertinimo metodas. 

Šarpo rodiklis (angl. Sharpe ratio) 
Iki šiol nagrinėjome riziką indekso atžvilgiu (sekimo paklaida) 
ir akcijų kainų svyravimo riziką (standartinis vidutinis nuo-
krypis). Kiti rizikos rodikliai sieja prisiimamą riziką ir gaunamą 
grąžą. Padidinę riziką automatiškai norime, kad išaugtų 
tikimybė uždirbti didesnę grąžą, dar geriau – pagal riziką įver-
tintą grąžą. 

Vienas dažniausiai naudojamų grąžą ir riziką siejančių rodiklių 
yra Šarpo rodiklis. Jis leidžia palyginti perteklinę grąžą (faktinė 

Portfelio rizikos valdymas

grąža minus nerizikinga grąža) su portfelio kintamumu (ver-
tinamu pagal standartinį nuokrypį). Šarpo koeficientas leidžia 
apskaičiuoti grąžą, gaunamą už kiekvieną prisiimtinos rizikos 
vienetą. Pavyzdžiui: investicinis fondas per metus uždirbo 
20 proc. grąžos, o standartinis nuokrypis buvo 40 procentų. 
Kito fondo valdytojas per tą patį laikotarpį sugebėjo uždirbti 
15 proc., tačiau jo standartinis nuokrypis buvo 10 procentų. 
Nerizikingų investicijų grąža siekė 5 procentus. 

Paprasčiau tariant, pirmojo fondo valdytojas sugebėjo uždirbti 
beveik pusę proc. grąžos kiekvienam jo prisiimtos rizikos 
procentui. Antrasis – 1 proc. grąžos kiekvienam prisiimtam 
rizikos procentui. Vadinasi, nors antrojo valdytojo grąža buvo 
mažesnė, įvertinus prisiimtą riziką, šio valdytojo efektyvumas 
buvo didesnis. Pasirengę prisiimti didesnę riziką investuotojai 
tikriausiai rinktųsi pirmąjį valdytoją, nes tikėtina, kad jis už-
dirbs didesnę grąžą.

Pavyzdys Grąža Standartinis  
nuokrypis

Šarpo  
koeficientas

1 fondas 20 % 40 % 0,4 %  
(20 – 5) / 40

2 fondas 15 % 10 % 1 %  
(15 – 5) / 10
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Prieš priimdami sprendimą, kokias investavi-
mo priemones rinktis sudarant savo portfelį, 
pirmiausia turėtumėte įvertinti ne tik galimą 
grąžą bei riziką, bet ir galimybę bendrą portfe-
lio riziką sumažinti jį tinkamai diversifikuodami. 
Šią užduotį labai palengvina modernioji portfe-
lio teorija. 
 
 
Investuotojas savo portfelio vertės pokyčius gali valdyti trimis 
būdais:

1. Paskirstydamas portfelį tarp įvairių turto klasių (turto pa-
skirstymas). 

2. Nuspręsdamas, kada reikėtų investuoti (investavimo laiko 
pasirinkimas). 

3. Pasirinkdamas konkrečias kiekvienos turto klasės prie-
mones (vertybinių popierių pasirinkimas). 

Pirmas žingsnis sudarant savo investicinį portfelį yra turto 
klasių pasirinkimas − šis etapas dažnai vadinamas strate-
giniu paskirstymu. Švedijos investuotojų portfelį tradiciškai 
sudaro investicijos į Švedijos ir užsienio akcijas bei obligacijas. 
Pastaruoju metu vis daugiau investuotojų pageidauja iš šių 
tradicinių priemonių sudarytus portfelius papildyti kitomis 
turto klasėmis, tokiomis kaip absoliučios grąžos priemonės 
(dažniausiai alternatyvaus investavimo fondų vienetai), 
privataus kapitalo, žaliavų, valiutų fondai ar tiesioginės in-
vesticijos į nekilnojamąjį turtą. Prieš pradėdamas investuoti, 
investuotojas turi apsispręsti, kokia portfelio dalis per ilgesnį 
laikotarpį turėtų būti investuota į kiekvieną turto klasę.  
Šis paskirstymas lemia ilgalaikį portfelio rizikos lygį. 
 
Investavimo laiko pasirinkimas (angl. market timing) lemia 
trumpalaikius nukrypimus nuo ilgalaikio turto paskirstymo. Dėl 
tokių trumpalaikių nukrypimų susidariusi portfelio struktūra 
vadinama taktiniu turto paskirstymu. Pavyzdžiui, jeigu inves-
tuotojas mano, kad šiuo metu akcijos yra labai atpigusios, 
o obligacijų kaina nėra patraukli investuoti, tikriausiai jis 
nuspręs tam tikram laikui savo portfelyje akcijų dalį padidinti. 
Ir atvirkščiai – jeigu, investuotojo manymu, akcijos yra perver-

Kaip sudaryti investicinį portfelį

„ Sėkmė priklauso nuo pasiruošimo, ir be 
atitinkamo pasiruošimo labai tikėtina, kad 
sulauksite nesėkmės.“ Konfucijus

tintos, jų dalis portfelyje greičiausiai būtų mažinama. Svarbu 
nepamiršti, kad dėl tokių taktinių turto valdymo sprendimų 
keičiasi ir pirminis portfelio rizikos lygis, ir tikėtina grąža. 
 
Galiausiai rinkdamiesi konkrečias investavimo priemones 
turėtumėme patys įvertinti galimą jų grąžą ir su jomis susijusią 
riziką. Taip turi būti įvertintos visos potencialios investicinės 
priemonės: akcijos, fondai, obligacijos ir t. t. 

Svarbu akcentuoti, kad didžiausią įtaką portfelio sėkmei ar 
nesėkmei daro strateginis turto paskirstymas – būtent nuo jo, 
o ne nuo taktinio turto paskirstymo ar laiko pasirinkimo pri-
klauso, ar Jūsų portfelis uždirbs maksimalią grąžą esant Jums 
priimtinam rizikos lygiui. 

Modernioji portfelio teorija praktikoje 
Optimalaus portfelio sudarymo modelius, dažnai vadinamus 
moderniąja portfelio teorija, sukūrė du mokslininkai − Harry 
Markowitzas ir Williamas F. Sharpe’as. Už šios teorijos su-
kūrimą mokslininkai buvo apdovanoti Švedijos nacionalinio 
banko Alfredo Nobelio atminimui įsteigta ekonomikos premija. 
Nors šiųdviejų mokslininkų atlikti tyrimai buvo teoriniai, pasta-
raisiais dešimtmečiais juos praktikoje taikė daugybė investicijų 
valdytojų visame pasaulyje. 
 
Remiantis mokslininkų teorija, galima sukurti portfelį, kuriame, 
atsižvelgus į esamas aplinkybes, būtų idealiai suderinta rizika 
ir grąžos lygis. Vadinasi, toks portfelis leistų minimizuoti riziką 
siekiant nustatyto pelningumo lygio arba gauti didžiausią 
pelną esant konkrečiam rizikos lygiui. Deja, praktiškai tokį 
portfelį suformuoti nėra paprasta – tikėtiną visų investicinių 
fondų ar akcijų grąžą tiksliai nustatyti yra labai sudėtinga arba 
net neįmanoma. Be to, vadovaujantis šia teorija, būtina pro-
gnozuoti kiekvienos investicijos riziką (matuojamą standar-
tiniu nuokrypiu) ir jų tarpusavio priklausymą (koreliaciją).

Vis dėlto šie apribojimai netrukdo praktikoje taikyti tik atskiras 
moderniosios portfelio teorijos dalis. Investuotojas gali suma-
žinti bendrą savo portfelio riziką ir užtikrinti stabilesnę jo grąžą 
vien paskirstęs savo investicijas į skirtingai koreliuojančias 
turto klases: įvairios specializacijos akcijų fondus, fiksuoto pa-
jamingumo ir alternatyvaus investavimo fondus. 
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finansų rinkų globalizacija lėmė, kad atskirų biržų koreliacija 
išaugo. Dėl to pastaraisiais metais vieną pasaulio dalį sukrėtusi 
krizė stipriai atsiliepė ir kituose pasaulio regionuose; šiuo 
laikotarpiu išaugo ne tik atskirų akcijų biržų, bet ir visų turto 
klasių tarpusavio koreliacija. Deja, tokiu būdu diversifikacijos 
galimybės beveik pranyko būtent tada, kai jų reikėjo labiausiai. 
 
Laikui bėgant kinta ir investicinių priemonių koreliacijos, todėl 
istoriniai duomenys gali būti nepatikimas pagrindas ateities 
prognozėms. Tačiau, turint šiek tiek racionalios nuovokos, 
istorinė koreliacija valdant portfelį vis tiek gali būti naudojama. 
Intuityviai į portfelį įtraukti mažos tarpusavio koreliacijos in-
vesticijų neturėtų būti sunkiau negu suprasti, kad bendra port-
felio rizika sumažės, jei į portfelį, kuriame yra „Ericsson“ akcijų, 
bus įtraukta visai kitoje srityje veiklą vykdančių „Astra Zeneca“ 
ar SEB bendrovių akcijų, o ne panašaus veiklos profilio „Nokia“ 
ar kito technologijų gamintojo akcijų. 

Nepaisant neišvengiamų apribojimų, diversifikavimas yra 
veiksminga portfelio rizikos mažinimo priemonė. Tinkamai 
taikoma ji netgi suteikia galimybę padidinti tikėtiną riziką 
esant tam tikram rizikos lygiui arba sumažinti riziką siekiant 
nustatytų grąžos rezultatų. 

Toliau pateiktas grafikas rodo, kaip kinta portfelio grąža ir 
rizika, derinant dvi investicines skirtingų koreliacijų priemones. 
Taškas A parodo tik iš A investicijos sudaryto portfelio riziką ir 
tikėtiną grąžą, o taškas B – tuos pačius tik iš B investicijos su-
daryto portfelio duomenis. Tiesiojoje A ir B taškus jungiančioje 
linijoje parodomos skirtingos procentinės A ir B investicijų 
dalys portfelyje, kai šiųdviejų investicijų koreliacija yra ideali ir 
siekia +1. A ir B taškus jungianti kreivė parodo, kaip kintant in-
vesticijų proporcijoms keičiasi portfelio rizika ir tikėtina grąža, 
kai koreliacija tarp turto klasių yra 0,5. Kraštutiniu atveju, 
esant tobulai neigiamai -1 koreliacijai, kreivė tampa A ir C bei 
C ir B taškus jungiančia tiese. Teoriškai tokiu atveju turėtų būti 
įmanoma suderinti dviejų klasių turto dalis taip, kad portfelio 
rizika būtų lygi 0, o tikėtiną grąžą parodytų C taškas vertika-
lioje ašyje. 

Modernaus portfelio teorijoje šios kreivės vadinamos efek-
tyvaus investicijų paskirstymo kreivėmis (angl. efficient 
frontier). Iš esmės tai yra toks portfelio paskirstymas tarp 
dviejų investicijų, kuris užtikrina didžiausią grąžą esant inves-
tuotojui priimtinos rizikos lygiui. Arba, kitaip tariant, jis nustato 
portfelio riziką, kurią investuotojui teks prisiimti siekiant nu-
statytos grąžos. 

Tačiau ir ši teorija turi tam tikrų apribojimų. Vienas jų yra tai, 
kad koreliacija tarp dviejų turto klasių nėra pastovus dydis, 
jis laikui bėgant kinta. Kitas apribojimas – tikėtina koreliacija, 
rizika ir grąža grindžiamos prielaidomis. Numatyti tikėtiną grąžą 
yra sudėtinga, dėl to ne visuomet įvairių rinkų grąžos prognozės 
būna teisingos. Lygiai taip pat sudėtinga prognozuoti riziką.  
Pavyzdžiui, pastarųjų dešimtmečių S&P 500, JAV įmonių akcijų 
kainų indekso vidutinis standartinis nuokrypis buvo apie 15 

Pagrindinė moderniosios portfelio teorijos mintis yra tai, 
kad bendrą portfelio riziką galima sumažinti derinant dvi ar 
daugiau palyginti mažai koreliuojančių rizikingų turto klasių. 
Koreliacija yra statistikoje naudojamas terminas, apibrėžiantis 
dviejų investicijų kainų kitimo sąryšį. Koreliacijos koeficientas 
svyruoja nuo -1 iki +1. Jeigu dviejų investicijų kaina kinta vi-
siškai skirtingai ir jos nepriklausomos viena nuo kitos, jųdviejų 
tarpusavio koreliacijos koeficientas yra lygus 0. Jei koreliacijos 
koeficientas yra lygus +1, vadinasi, šiųdviejų investicijų vertės 
kinta vienodai – tai yra kai viena kyla ar krinta, kita irgi atitin-
kamai tiek pat kyla arba krinta. Kai koreliacijos koeficientas yra 
lygus -1, investicijų kainos kinta lygiai priešingai: vienai inves-
ticijai kylant, kita lygiai tiek pat krinta. Vis dėlto realybėje to-
bulos teigiamos ar tobulos neigiamos koreliacijos nepasitaiko. 

Esant nedidelei koreliacijai portfelio riziką galima sumažinti 
nedarant neigiamos įtakos tikėtinai portfelio grąžai. Tam tik-
rais atvejais grąžą galima net padidinti. Vadinasi, norėdamas 
sumažinti portfelio riziką didelės rizikos investicijų savininkas 
turėtų nepirkti tokių rizikingų investicijų, jis turėtų įsigyti kitos 
rizikingos turto klasės investicijų, kurios su jau esamomis 
investicijomis nekoreliuoja arba koreliuoja gana nedaug. Jeigu 
tikėtina tokių investicijų grąža yra maždaug vienoda, svyra-
vimus (riziką) galima mažinti nesumažinant portfelio vertės 
augimo potencialo. 

0,6–0,7 siekiantis koreliacijos koeficientas nurodo, kad ryšys 
tarp dviejų investicijų grąžos yra stiprus; mažesnis koeficientas 
parodo, kad ryšys tarp turto rūšių yra palyginti silpnas. Auganti 

ISTORINĖ ĮVAIRIŲ TURTO KLASIŲ KORELIACIJA 
(1999 m. sausio 31–2010 m. liepos 31 d.)
Žr. pastabą p. 5 dėl naudojamų indeksų 
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Akcijos 1,00

Fiksuoto  
pajamingumo  
(obligacijos)

0,12 1,00

Alternatyvieji  
fondai 0,64 0,08 1,00

Nekilnojamasis 
turtas 0,80 0,25 0,56 1,00

Privatus 
kapitalas 0,78 -0,17 0,61 0,69 1,00

Žaliavos 0,37 0,12 0,50 0,35 -0,07 1,00

Valiutos -0,01 0,27 0,15 0,08 -0,07 -0,04 1,00

Kartais skirtingų turto rūšių tarpusavio koreliacija yra labai 
nedidelė; tai galima išnaudoti mažinant bendrą investicinio 
portfelio riziką. 

Kaip sudaryti investicinį portfelį
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proc., o to pačio laikotarpio atskirų 2 metų atkarpų standar-
tiniai nuokrypiai svyravo 6–25 proc. ribose. Šią teoriją taikant 
praktikoje didžiausią įtaką turi prielaidos dėl tikėtinos grąžos ir 
rizikos, mažesnę įtaką turi koreliacija. 

Portfelio teorijos ribotumas aiškiai rodo, kad grynai mate-
matinius skaičiavimus būtina papildyti racionalia nuovoka 
grindžiamomis kokybinėmis prielaidomis. Viena turto klasė 
negali dominuoti portfelyje, o ilgalaikis portfelio investicijų pa-
skirstymas turėtų būti keičiamas palaipsniui ir labai atsargiai. 
Radikaliai keisti investicijų į turto klases proporcijas gali būti 
rizikinga. 

Tradicinis investicinis portfelis 
Tradiciškai investicinį portfelį sudaro dvi turto klasės – ak-
cijos ir obligacijos. Paprastai tikimasi, kad ilgesniu laikotarpiu 
akcijos užtikrins didesnę grąžą, o obligacijos daugiausia 
naudojamos portfelio rizikai kontroliuoti. Portfelio struktūra 
sudaroma priimant strateginį sprendimą, kokia turto dalis il-
gesniu laikotarpiu turėtų būti investuojama į akcijas, o kokia – 
į obligacijas. Ir finansų teorija, ir praktika rodo, kad per ilgesnį 
laikotarpį akcijų pelningumas yra didesnis nei kitų turto klasių. 
Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad kuo didesnė portfelio dalis 
investuojama į akcijas, tuo didesnė portfelio rizika. Istoriniai 
duomenys ne visuomet aiškiai parodo, kad investicijos į akcijas 
yra susijusios su didele rizika, kuri yra apskaičiuojama kaip 
standartinis vidutinis grąžos nuokrypis nuo ilgalaikio vidurkio. 

Vienas visiškai aiškus tradicinio portfelio tikslas yra maksimaliai 
išnaudoti tam tikru metu susiklosčiusias rinkos aplinkybes. 
Todėl dažniausiai portfelio vertė gana smarkiai svyruoja, o 
grąža didele dalimi priklauso nuo bendros rinkos krypties – 
akcijų rinkai kylant portfelio vertė auga ir atvirkščiai. Vadinasi, 
portfelio grąžą daugiausia lemia beta rodiklis. Tradiciniame 
portfelyje investavimo laiko pasirinkimas yra svarbus pa-
pildomą grąžą – alfa elementą – užtikrinantis veiksnys. Taigi 

EFEKTYVUS INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS 
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Grafikas parodo, kaip teoriškai gali būti derinamos dvi 
investicijos siekiant gauti didžiausią įmanomą grąžą esant 
priimtinam rizikos lygiui. Arba, kitaip tariant, kokią riziką 
teks prisiimti norint gauti siekiamą grąžą.

Kaip sudaryti investicinį portfelį

įvertinus bendras rinkos tendencijas tam tikram laikotarpiui 
akcijų dalis portfelyje yra atitinkamai koreguojama. Įvertinus 
makroekonominius ir bendrus rinkos duomenis sudaromos 
artimiausio laikotarpio rinkos tendencijų prognozės.

Formuojant tradicinį portfelį labai svarbu tinkamai pasirinkti 
konkrečias investicijas. Sudarant portfelio akcijų dalį, ren-
kamasi iš atskirų akcijų, regionų ar pramonės šakų fondų, o 
obligacijų dalį gali sudaryti, pavyzdžiui, vertybiniai vyriausybių 
popieriai ar skirtingo kredito reitingo įmonių obligacijos. 
Vienas tokio tipo portfelio privalumų yra tai, kad investuotojas 
žino, ką gauna, taip pat portfelis yra gana skaidrus – labai 
nesunku pamatyti, kas bendriems portfelio rezultatams turėjo 
geros ar blogos įtakos. Jeigu akcijos sudaro didelę portfelio 
dalį (taip dažniausiai būna tradiciniame portfelyje), tokio 
portfelio vertės svyravimai bus didesni, tačiau ir tikėtina grąža 
ilgesniu laikotarpiu turėtų būti pakankamai didelė.

Šiuolaikinis investicinis portfelis 
Dėl sparčių pokyčių kapitalo rinkoje profesionalūs turto val-
dytojai vis dažniau šalia akcijų ir obligacijų į portfelius įtraukia 
ir kitokios rūšies turto. Taip siekiama užtikrinti tolygesnį 
portfelio vertės kitimą ir sumažinti riziką, nemažinant lūkesčių 
dėl grąžos. Diversifikuotuose portfeliuose tam tikrą vietą 
užima ir alternatyvios investavimo priemonės, tokios kaip 
alternatyvaus investavimo fondų vienetai. Portfelių struktūra 
praplečiama investuojant į tokias turto klases kaip nekilno-
jamasis turtas, privatus kapitalas, žaliavos ar valiutos. Žinant 
šių turto klasių galimybes kurti grąžą ir suprantant su jomis 
susijusią riziką, smarkiai padidėja galimybės sukurti tinkamos 
struktūros portfelį.

Šiuolaikinių investicinių portfelių valdytojai pirmiausia siekia 
pasinaudoti pačioje rinkoje esančiomis galimybėmis tinkamai 
diversifikuoti portfelio investicijas. Tai tinkamai padarius, užti-
krinamas didesnis ilgojo laikotarpio pajamingumas nedidinant 
bendros portfelio rizikos. Tradiciniuose portfeliuose didžiausią 
dalį sudaro investicijos į vietos investavimo priemones, o šiuo-
laikiniai portfeliai sudaromi vadovaujantis platesne, tarptau-
tines rinkas apimančia investavimo strategija. 

Šie portfeliai yra ne tokie priklausomi nuo ekonomikos ciklo ir 
nuo atskirų rinkų pakilimo ar nuosmukio. Svarbiausias pagal 
šiuos principus dirbančių investuotojų uždavinys – sukurti 
portfelį, užtikrinantį solidžią, pagal riziką įvertintą grąžą nepri-
klausomai nuo rinkos ciklo. Nors visoms turto klasėms įtaką 
daro ir ekonomikos ciklo etapai, ir politiniai sprendimai, rizika, 
kad visų diversifikuotą portfelį sudarančių turto klasių vertė 
nusmuks vienu metu, nėra didelė. Svarbu atkreipti dėmesį, kad 
šiuolaikiniuose investiciniuose portfeliuose alfa rodiklis atlieka 
svarbesnį vaidmenį nei tradiciniuose, kurių grąžą daugiausia 
lemia pačios rinkos sukuriama vertė, t. y. beta rodiklis. Dėl šios 
priežasties formuojant savo investicinį portfelį labai svarbu 
pasirinkti tinkamą kiekvienos turto klasės investicijų valdytoją. 
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Investavimas − menas išnaudoti galimybes

Tradiciškai portfelį formuojantys investuoto-
jai rinkdavosi tarp akcijų ir obligacijų, tačiau 
šiandien investavimo galimybių esama daug 
daugiau. Specializuotų fondų spektras smarkiai 
prasiplėtė, todėl net ir individualūs investuoto-
jai gali rinktis tokias turto klases kaip privatus 
kapitalas, žaliavos, nekilnojamasis turtas ar 
valiutos. Investuoti į alternatyvaus investavimo 
fondus šiandien taip pat jau gali ne tik institu-
ciniai, bet ir individualūs investuotojai. 
 

Akcijos
Finansų teorija teigia, kad investuotojai, kurie yra pasirengę 
priimti didesnę riziką, gali tikėtis didesnės grąžos iš savo inves-
ticijų. Akcijų rinkų istorija tai patvirtina. Per laikotarpį nuo  
1900 m. iki 2009 m. pasaulio akcijų rinkų vidutinė reali grąža 
(akcijų kainų augimas ir reinvestuoti dividendai) siekė 5,2 pro-
cento. Tačiau atskirų biržų grąža buvo labai nevienoda − pa-
vyzdžiui, Švedijoje vidutinis metinis rezultatas buvo 7,2 proc.,  
o Italijoje šis rodiklis tesiekė 1,9 procento. 
 
Istorija rodo, kad investicijų į akcijas vertė vienais metais gali 
stipriai kilti, kitais – smarkiai kristi. Tokie svyravimai tik dar 
kartą patvirtina, kad investavimas į akcijas gali būti labai rizi-
kingas.
 
Didžiulių atskiros šalies masto akcijų rinkų nesėkmių būta 
nemažai – Vokietijos akcijų rinkos per Antrąjį pasaulinį karą 
smuko 66 proc., tuo pačiu metu Japonijos akcijų rinka krito net 
96 procentais. Švedijos rinka IT krizės metu 2000–2002 m. 
smuko 55 proc., Didžiosios Britanijos akcijų vertė 1973–1975 m. 
naftos krizės metu sumažėjo 74 procentais. JAV rinkoms skau-
džiausias laikotarpis buvo Didžioji depresija 1929–1931 m. – 
šiuo laikotarpiu rinkų indeksai krito 79 procentais. 
 
Ilguoju laikotarpiu investicijų į akcijas grąžą lemia įmonių 
pelnas ir investuotojų lūkesčiai dėl ateities pelno, kuris 
priklauso nuo ekonominių rinkos, kurioje įmonė veikia, ten-

„ Gebėjimas šiandien mąstyti kitaip nei 
vakar skiria išmintingą nuo užsispyrusio.“  
 John Steinbeck

dencijų. Įmonių pelnas investuotojams turėtų užtikrinti tam 
tikrą premiją už riziką – bendra investicijų į akcijas grąža 
(t. y. kapitalo prieaugio ir dividendų suma) turėtų būti didesnė 
nei be jokios rizikos uždirbamos palūkanos. Palankią aplinką 
investicijoms į akcijas dažniausiai užtikrina stabili ekonomika, 
2–3 proc. per metus siekiantis BVP augimas, tinkamas pa-
klausos ir pasiūlos balansas.
 
Istorija rodo, kad praktiškai kiekviena valstybė, taip pat viso 
pasaulio ekonomika išgyvena sėkmingų ir prastesnių rezultatų 
laikotarpių. Ūkiui lėtėjant ar smunkant, krinta ir bendrovių 
pelningumas, prastėja su pelningumu susiję investuotojų lū-
kesčiai. Dėl tokių pokyčių investicijos į akcijas ūkio sulėtėjimo 
laikotarpiais demonstruoja kur kas prastesnius rezultatus nei 
investicijos į obligacijas ar alternatyvias turto klases. Kai ūkio 
situacija yra stabili, investicijos į akcijas paprastai demons-
truoja kitų turto klasių rezultatus smarkiai viršijančią grąžą.
 
Akcijų rinkų tendencijoms didžiausią įtaką daro su įmonių 
ateities pelnais susiję lūkesčiai. Būtent dėl to akcijų kainos 
pradeda kristi pirmiau, negu ekonomikos ciklas pasuka 
nuosmukio link, ir atsistato ekonomikai dar net nepradėjus 
rodyti atsigavimo ženklų. Dėl šios priežasties akcijų rinkų 
prognozėms labai svarbūs ekonomikos pulsą atspindintys 
statistiniai duomenys, vadinamieji pirmaujantys rodikliai (angl. 
leading indicators). Tokių pirmaujančių rodiklių pavyzdžiai yra 
mažmeninės prekybos duomenys, naujos registruotos pa-
raiškos bedarbių pašalpoms gauti, naujos gyvenamųjų namų 
statybos, atsargų pokytis ir vartotojų pasitikėjimo indeksas. 
Istorija rodo, kad akcijų kainos ir pagrindinių rodiklių indeksai 
yra glaudžiai susiję.
 
Kitas išskirtinis akcijų požymis yra tai, kad tam tikromis aplin-
kybėmis akcijų kaina atitrūksta nuo realios įmonės vertės. Taip 
atsitinka ne tik smarkaus kainų augimo laikotarpiais („bulių 
rinkose“), bet ir ryškaus kainų nuosmukio, arba griūties, laiko-
tarpiais („meškų rinkose“), kai kainų švytuoklė pasiekia kitą 
kraštutinumą.
 
Palankiomis aplinkybėmis akcijos užtikrina gerą grąžą, tačiau 
kitais atvejais jos gali nušluoti visą sukauptą portfelio uždarbį. 
Investicijų į akcijas grąžą sudaro dividendai ir pačios akcijos 
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vertės didėjimas per investavimo laikotarpį (kapitalo prie-
augis). Kokią pelno dalį išmokėti dividendais akcininkams, kie-
kviena įmonė nusprendžia vadovaudamasi savo dividendų po-
litika; dividendai gali sudaryti nuo 0 iki 50 proc. grynojo pelno, 
o kartais ir daugiau. Ne tokiais sėkmingais metais įmonė gali 
nuspręsti iš viso nemokėti dividendų. Perteklinio kapitalo tu-
rinti įmonė gali išmokėti papildomų dividendų, išpirkti akcijas 
ar vykdyti akcijų atpirkimo sandorius. 
 
Dividendai yra svarbi sudedamoji akcijų sukuriamos grąžos 
dalis. Sudarant ilguoju laikotarpiu akcijų generuojamos grąžos 
statistiką, skaičiuojama, kad dividendai yra reinvestuojami 
(neatimant mokesčių); bendras dividendų reinvestavimo 
rezultatas sudaro didžiąją ilgalaikio investicijos vertės augimo 
dalį. 
 
Akcijoms vertinti naudojami įvairūs fundamentalūs vertinimo 
modeliai, pagal kuriuos naudojami ir konkrečios įmonės, ir 
bendri makroekonominiai rodikliai. Šie modeliai leidžia pro-
gnozuoti įmonės veiklos rezultatus, pavyzdžiui, jos pardavimo 
apimtis, pelno maržas ar pinigų srautus. Tokios prognozės 
padeda nustatyti realią akcijų vertę. Tam tikslui dažnai apskai-
čiuojama dabartinė būsimų pinigų srautų vertė; naudojant šį 
metodą, labai svarbi taikoma diskonto norma. Tokie įmonės 
vertės skaičiavimai atitinkamai koreguojami įvykus tam 
tikriems makroekonominiams ar įmonės pokyčiams, daž-
niausiai – įmonėms paskelbus savo tarpines ataskaitas. 

Techninės analizės grindžiamos istoriniu akcijų kainų svy-
ravimu; taip akcijų kaina prognozuojama bandant nustatyti 
tendencijas bei statistines analogijas. Techninė analizė tinka 
vertinti trumpalaikius akcijų kainų pokyčius. Tačiau ver-

Investavimas– menas išnaudoti galimybes

tinant ilgo investavimo laikotarpio grąžą daug naudingesnė 
priemonė yra fundamentalioji analizė. Sėkmingam investa-
vimui į vertybinius nuosavybės popierius būtina atlikti išsamią 
įmonės ir jos aplinkos analizę.
 
Rizikos premija 
Investuotojai, norintys pirkti įmonės akcijų, iš tokių inves-
ticijų turėtų tikėtis grąžos, viršijančios nerizikingų investicijų 
(pavyzdžiui, indėlio) grąžą. Tokia pageidaujama papildoma 
grąža vadinama rizikos premija – kompensacija investuotojui 
už rizikingesnę investiciją. Rizikos premija atskirais metais 
gali labai skirtis. Per visą 1900–2009 m. laikotarpį vidutinė 
rizikos premija Švedijoje buvo 4,2 procento. 2000–2009 m. 
laikotarpiu rizikos premija iš viso buvo neigiama, -0,1 proc. – 
vadinasi, šiuo laikotarpiu už dalyvavimą akcijų rinkoje Švedijos 
investuotojai negavo jokios premijos. 
 
Akcijų portfelio alfa rodiklis 
Iš esmės investicijų į akcijų rinką grąžą lemia beta – taigi akcijų 
portfelio grąžą sukuria pačios rinkos tendencijos. Akcijų rinka 
nėra visiškai tobula, tačiau tobula tiek, kad net ir aktyvaus 
portfelio valdymo potencialas yra ribotas, t. y. nuolat labai žen-
kliai viršyti rinkos grąžą (uždirbti alfa grąžą) yra itin sudėtinga. 
Vis dėlto patirtis parodė, kad kai kuriose rinkose ar sektoriuose 
uždirbti ženklią alfa grąžą yra įmanoma. 
 
Mažos įmonės 
Mažų į biržų prekybos sąrašus įtrauktų įmonių veiklą daž-
niausiai stebi vos keli analitikai, o didelių įmonių veikla domisi 
daugybė institucijų, taip pat tarptautinės. Be to, tarptautinių 
investuotojų pritraukia būtent didžiosios įmonės. Dėl šios 
priežasties, taip pat dėl mažesnės nei didesnių įmonių akcijų 
apyvartos biržoje mažųjų įmonių akcijų kainos gali ne visai 
tiksliai atspindėti tikrąją jų vertę. Toks rinkos trūkumas atveria 
puikių galimybių uždirbti papildomos grąžos – alfa – aktyviai 
valdant savo akcijų portfelį. 

Vertės ir augimo įmonės 
Vertės ir augimo stiliai – tai du pastaraisiais dešimtmečiais 
didžiausią dėmesį pritraukę investavimo stiliai. Vertės įmonės 
yra stabiliai veikiančios įmonės, mokančios solidžius divi-
dendus, dažnai turinčios tik nedidelę skolinto kapitalo dalį. 
Jeigu tokių įmonių akcijų kainos ir numatomo pelno rodiklis 
bei kainos ir nuosavo kapitalo santykis yra mažesni nei kitų 
biržoje prekiaujamų įmonių, jos laikomos vertės akcijomis. 
Augimo bendrovės greitai plečiasi, dažniausiai už skolintą 
kapitalą įsigydamos kitų įmonių. Palankiausiomis sąlygomis 
išnaudodamos skolintas lėšas jos dažniausiai užtikrina didelę 
nuosavo kapitalo grąžą, tačiau tuo pačiu metu prisiima di-
desnę finansinę riziką. Tokiu atveju tikėtinas pelnas akcijai bei 
kainos ir tikėtino pelno santykis yra didesni nei kitų biržoje 
prekiaujamų įmonių. Ne vienas rinkos tyrėjas jau yra parodęs, 
kad per ilgesnį laikotarpį vertės įmonių akcijų grąža yra di-
desnė nei augimo įmonių – nors tyrėjai dažnai nesutaria, ar šį 
skirtumą lemia prisiimamos rizikos lygis, ar yra kitų veiksnių. 
Vis dėlto tam tikrais trumpaisiais laikotarpiais augimo strate-
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Dėl rinkos sukrėtimų 21 amžiaus pradžioje šiuo laikotarpiu 
akcijos nebuvo pati efektyviausia investavimo priemonė. 
Per ilgesnį laikotarpį grąža iš investicijų į akcijas buvo 
pakankamai gera, nors pagal atskirus regionus rezultatai 
buvo labai nevienodi. 
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gijos gali būti labai sėkmingos – tokio laikotarpio pavyzdžiu 
galėtų būti ankstyvasis IT sektoriaus augimo etapas paskutinio 
20 amžiaus dešimtmečio pabaigoje. 
 
Sektorių rotacija 
Kai kurie sektoriai yra jautresni ekonomikos ciklams nei kiti. 
Pavyzdžiui, pramonės sektoriuje veikianti įmonė labiau pri-
klauso nuo bendro ekonomikos augimo nei farmacijos įmonė. 
Mažmeninės prekybos maisto produktais sektoriuje vei-
kiančios įmonės menkai reaguoja į ekonomikos ciklo pasikei-
timus, o nekilnojamojo turto įmonių veiklai įtakos turi, pavyz-
džiui, nedarbo lygis ir palūkanų normų pokyčiai. Tinkamu metu 
pasirenkant tinkamuose sektoriuose veikiančias investicijas, 
galima užtikrinti alfa – rinkos rezultatus viršijančią – grąžą.  

Geografija 
Kylančių rinkų ilgesnio laikotarpio ūkio augimo potencialas 
yra didesnis nei išsivysčiusių regionų, tačiau jos dažnai yra 
politiškai ir ekonomiškai nestabilios. Dėl to jų akcijų rinkos 
svyruoja kur kas stipriau nei išsivysčiusių šalių; vadinasi, be-
sivystančiose šalyse didesnė ir rizika, ir augimo potencialas 
ilguoju laikotarpiu.  

Fiksuoto pajamingumo investicijos 
Fiksuoto pajamingumo investavimo priemonėmis prekiaujama 
kredito rinkose, kurios yra skirstomos į pinigų ir obligacijų 
rinkas. Nors abi rinkas skirianti riba nėra visiškai aiški, vienas 
plačiausiai priimtų šias rinkas skiriančių požymių yra tai, kad 
pinigų rinkoje prekiaujama trumpojo, iki vienų metų, termino 
priemonėmis, o obligacijų rinkos priemonių terminai – gerokai 
ilgesni, kartais ir iki 30 metų.  

Trumpalaikės palūkanų normos 
Vykdydami pinigų politiką centriniai bankai nustato pinigų 
rinkose taikomas trumpiausio termino palūkanų normas, 
kurios taikomos vienos nakties paskoloms ar trumpojo ter-
mino iždo vekseliams. Dauguma centrinių bankų yra nustatę 
tam tikrus siekiamus infliacijos rodiklius; jei centrinis bankas 
turi daugiau nei vieną prioritetą, kainų stabilumas paprastai 
būnas vienas svarbiausių tikslų. JAV centrinis bankas (FED) 
yra vienas nedaugelio kelis tikslus apibrėžusių bankų – tai 
minimalus nedarbo lygis, kainų stabilumas ir mažos ilgalaikio 
skolinimosi rinkoje palūkanos (obligacijų pajamingumas) –  
ir visi jie laikomi vienodai svarbiais. Dauguma kitų centrinių 
bankų, išskyrus Japonijos centrinį banką ir kelis kitus, siekiamą 
infliacijos rodiklį yra apibrėžę kiekybiškai. Europos centrinio 
banko (ECB) tikslas yra užtikrinti, kad vidutiniu laikotarpiu vi-
dutinė infliacija euro zonoje neviršytų 2 procentų. Toks pats  
2 proc. infliacijos lygis yra ir Anglijos bei Švedijos centrinių 
bankų tikslas. 

Savo tikslams pasiekti centriniai bankai gali naudoti įvairias 
jiems prieinamas priemones. Visas tokias priemones sie-
janti ypatybė yra tai, kad jos reguliuoja finansinės sistemos 
likvidumą ir nustato paties trumpiausio termino palūkanų 
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normas. Reguliuodami infliacijos lygį centriniai bankai taiko 
vadinamąją nykščio taisyklę, pagal kurią atsiradus rizikai, kad 
per dvejus artimiausius metus infliacija viršys siekiamą dydį, 
būtina mažinti likvidumą rinkoje (t. y. mažinti rinkoje cirkuliuo-
jančių pinigų kiekį) ir didinti trumpalaikio skolinimo palūkanas. 
Jeigu numatoma, kad artimiausius dvejus metus infliacijos 
norma greičiausiai bus mažesnė už siekiamą dydį, likvidumą 
reikia didinti, o trumpalaikio skolinimo palūkanas – mažinti.  

Pagrindinė sritis, į kurią atsižvelgdami centriniai bankai nu-
stato trumpalaikes rinkos palūkanų normas, yra tarpbankinė 
paskolų rinka. Komerciniai bankai skolinasi lėšų iš centrinių 
bankų likvidumui palaikyti, ir toks skolinimas sukuria naują 
likvidumą. Viena pinigų politikos priemonių yra atpirkimo 
sandoriai (angl. repurchase agreements, REPO). Sudarydami 
atpirkimo sandorių centriniai bankai perka vertybinių popierių 
iš komercinių bankų ir įsipareigoja tam tikrą dieną (dažnai 
po savaitės) juos parduoti atgal komerciniams bankams už iš 
anksto nustatytą kainą, taikant atpirkimo sandorių palūkanų 
arba pagrindinę palūkanų normą. Mainais už vertybinių po-
pierių pardavimą centriniams bankams komerciniai bankai 
gauna didesnį likvidumą, todėl galiojant atpirkimo sandoriui 
bendras rinkos likvidumas didėja. Kita pinigų politikos 
priemonė yra vienos nakties paskolų palūkanos. Tai yra pa-
lūkanų norma – didesnė už atpirkimo sandorių ar pagrindinę 
palūkanų normą – už kurią prireikus komerciniai bankai gali 
pasiskolinti lėšų iš centrinių bankų. Komerciniai bankai taip 
pat gali deponuoti perteklinį likvidumą centriniuose bankuose 
už mažesnę nei atpirkimo sandorių ar pagrindinę palūkanų 
normą; būtent šio intervalo palūkanų normas komerciniai 
bankai taiko vykdydami tarpusavio sandorius. 
 
Trumpalaikės palūkanų normos į pokyčius rinkoje visuomet 
sureaguoja anksčiau nei pagrindinės palūkanų normos. 
Patyrę rinkos žaidėjai paprastai numato, kokia linkme cen-
triniai bankai ketina keisti nustatytas pagrindines palūkanų 
normas – dažnai dėl to, kad patys centriniai bankai viešai 
skelbia, kokia kryptimi norėtų keisti palūkanų normas ir kada 
planuoja tai daryti. Taigi rinkos palūkanos atitinkamai kore-
guojamos atsižvelgiant į numatomus pagrindinės palūkanų 
normos pakeitimus, o tai reiškia, kad pinigų rinkos palūkanų 
normos pokyčiai būna ne tokie drastiški nei tada, jei centrinių 
bankų veiksmai iš anksto nebūtų numatomi. 
 
Ilgalaikės palūkanų normos: obligacijų  
pajamingumas 
Ilgalaikėms palūkanų normoms – tai yra ilgesnių nei metų 
trukmės obligacijų pajamingumui – centriniai bankai tiesio-
ginės įtakos nedaro, šias palūkanų normas nustato obligacijų 
pasiūla ir paklausa rinkoje. Šie vertybiniai popieriai yra 
per kami ir parduodami rinkoje, kurioje ir palūkanų normos,  
ir infliacijos normos nuolat keičiasi. 
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Keturi pagrindiniai vyriausybių paskolos obligacijų pajamin-
gumui įtaką darantys veiksniai: 
 
1. Infliacija 
Rinkos palūkanų normos dažniausiai kinta pagal infliacijos 
prognozes. Tikintis, kad infliacija sumažės, mažėja ir palūkanų 
normos – o stiprėjant lūkesčiams dėl infliacijos kyla ir pa-
lūkanų normos. Jeigu rinkoje laukiama, kad infliacija sumažės, 
atskiros obligacijos fiksuoto dydžio nominalioji grąža tampa 
dar vertingesnė iš jos atėmus infliaciją (t. y. reali grąža didėja), 
todėl tokios obligacijos paklausa išauga, kyla ir jos kaina. 
Tačiau kylant obligacijos kainai jos pajamingumas (nomina-
lioji palūkanų norma, padalyta iš kainos) sumažėja. Auganti 
obligacijų paklausa taip pat reiškia mažesnes rinkos palūkanų 
normas. 
 
2. Emitento kreditingumas 
Kuo prastesnis emitento kreditingumas, tuo didesnes palū-
kanas jis turėtų mokėti už jam skolinamas lėšas. Vyriausybės 
dažniausiai laikomos pačiais patikimiausiais emitentais, todėl 
jos moka mažiausias palūkanas. Vis dėlto 2010 m. Europos 
centrinių vyriausybių paskolų krizė parodė, kad kai kurios 
vyriausybės, ypač Graikijos, norėdamos pasiskolinti lėšų, gali 
būti priverstos mokėti daugiau nei gana gerus kredito reitingus 
turinčios įmonės. Vyriausybių garantijas gaunančios hipotekos 
įstaigos ir gerus kredito reitingus turinčios įmonės paprastai 
moka šiek tiek daugiau nei vyriausybės. Didžiausias palūkanas 
moka prastą kredito reitingą turinčios įmonės. Pačios rizikin-
giausios obligacijos kartais netgi vadinamos spekuliatyvinėmis 
obligacijomis (angl. junk bonds). Svarbu nepamiršti, kad paties 
emitento kreditingumas gali pasikeisti ir obligacijos galiojimo 
laikotarpiu. Anksčiau gerus kredito reitingus turėjusi įmonė 
gali susidurti su sunkumais, dėl kurių dar neišpirktos obliga-
cijos gali būti nuvertintos iki daug pigesnių spekuliatyvinių 
obligacijų, atitinkamai kristų ir tokios įmonės obligacijų kaina. 

3. Obligacijos trukmė 
Įprasta, kad kuo ilgesnė obligacijų galiojimo trukmė, tuo 
didesnis jų pajamingumas. Taip yra todėl, kad tam, kad sko-
lintojas sutiktų ilgiau nesinaudoti savo lėšomis, šis lėšų užšal-
dymas yra kompensuojamas didesnėmis palūkanomis. 

4. Lūkesčiai dėl valiutų kurso ir specifinė rizika 
Lyginant investicijas vietos ir užsienio rinkose, svarbu įsivertinti 
tos rinkos valiutos riziką. Obligacijų pajamingumas paprastai 
būna didesnis tose rinkose, kurių valiutos yra ne tokios sta-
bilios kitų valiutų atžvilgiu. Taip pat pajamingumui turi įtakos 
šalies kredito rizika. Vertinant įvairių obligacijų pajamingumą, 
kaip etalonas dažnai naudojamas Vokietijos vyriausybės obli-
gacijų pajamingumas. 
 
Tikėtina grąža 
Švedijoje nuo 1900 m. reali vidutinė metinė fiksuoto pa-
jamingumo investicijų Švedijos kronomis grąža buvo 
2–3 procentai. Todėl pagal perkamąją galią koreguotas tokių 
investicijų vertės augimas buvo gana nedidelis. Anksčiau per 
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ilgesnį laikotarpį infliacija Švedijoje ištirpdydavo visą fiksuoto 
pajamingumo investicijų uždirbamą pelną, o nominalus me-
tinis Švedijos obligacijų pajamingumas dažniausiai svyruodavo 
nuo 0 iki +10 procentų. Didesnis nei 20 proc. pajamingumas 
pasitaikydavo retai, kaip ir nuostoliai. Geriausi investuotojams 
į obligacijas buvo 1993-ieji, kai per metus obligacijų vertė 
išaugo 30 proc., tais metais palūkanų normoms smarkiai 
sumažėjus (išaugus kainoms). Tačiau yra buvę metų, kai 
obligacijų vertė smarkiai krito – taip atsitiko, pavyzdžiui, pra-
sidėjus Antrajam pasauliniam karui. Bet kokiu atveju neigiama 
obligacijų grąža pasitaiko kur kas rečiau nei akcijų, ypač tai 
pasakytina apie 10 proc. viršijančius vertės nuosmukius. 

Iždo vekselių pajamingumas Švedijoje, kaip ir buvo tikimasi, 
išliko labai stabilus. Nuo pat 1900-ųjų nominalus metinis 
Švedijos iždo vekselių pajamingumas svyravo tarp 2 ir 10 proc., 
o geriausių ir prasčiausių metų rezultatai skyrėsi visai ne-
žymiai. Istoriniai duomenys rodo, kad įsigydami iždo vekselių 
investuotojai visiškai nerizikuoja patirti nuostolių. Tai visiškai 
atitinka iždo vekselių, kaip nerizikingo turto, apibrėžtį. Geriausi 
metai trumpalaikėms fiksuoto pajamingumo priemonėms 
buvo 1981-ieji, kai nominalioji iždo vekselių grąža siekė  
15 proc., o blogiausiais tapo 2005-ieji, kai grąža nesiekė  
2 procentų. 

Teoriškai už ilgesnio termino priemones, pavyzdžiui, vyriau-
sybės obligacijas, turėtų būti mokamos didesnės palūkanos 
nei už trumpesnio termino priemones, tokias kaip iždo vek-
seliai. Taip yra dėl to, kad investuotojams turėtų būti atitin-
kamai kompensuojama už jų ilgesniam laikotarpiui prisiimamą 
riziką. Tačiau tikrovė ne visuomet atitinka teoriją.  

METINĖ GRĄŽA – ŠVEDIJOS VYRIAUSYBĖS VERTYBINIAI 
POPIERIAI IR IŽDO VEKSELIAI 
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Atskirais metais obligacijų grąža buvo neigiama. Iždo vek-
selių pajamingumas buvo labai stabilus, kaip ir turėtų būti. 
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Rizikos premijos
Šalies vyriausybės leidžiamų obligacijų kaina nustatoma 
pagal tai, kaip autoritetingi pasaulio investuotojai jas vertina 
palyginti su kitų valstybių leidžiamomis obligacijomis. Jeigu 
prognozuojama, kad šalies valiutos vertė kris ir užsienio inves-
tuotojai patirs nuostolių dėl valiutų keitimo, arba esama kokių 
nors ypatingų rizikos veiksnių (pvz., politinė rizika), dėl kurių 
obligacijų vertei kyla pavojus, investuotojai tokių obligacijų 
pirks tik tuo atveju, jei jų pajamingumas bus didesnis nei kitų 
šalių obligacijų. Rizikos premijos dydis taip pat priklauso nuo 
grąžos stabilumo. Dažniausiai į obligacijas, kurių pajamin-
gumas stipriai svyruoja, investuotojai žiūri skeptiškai. 

Pajamingumo kreivės 
Pajamingumo kreivė rodo apytikslį lyginamų, bet skirtingų 
terminų obligacijų pajamingumą. Tokias pajamingumo 
kreives galima sudaryti įvairių tipų fiksuoto pajamingumo 
vertybiniams popieriams; skirtingos pajamingumo kreivės 
bus skirtingo lygio priklausomai nuo emitento kreditingumo. 
Ekonomiškai ir finansiškai stabilios valstybės vyriausybės 
vertybinių popierių pajamingumo kreivė visuomet bus pati 
žemiausia, nes perkant tokių obligacijų neprisiimama beveik 
jokia kredito rizika. Vietos valdžios institucijų ir hipotekos 
įstaigų vertybinių popierių pajamingumo kreivė bus šiek tiek 
aukštesnė, nes šiuo atveju investuotojai prisiima šiek tiek di-
desnę riziką. Natūralu, jie nori, kad jiems už tai būtų mokama 
šiek tiek daugiau. Aukščiausią pajamingumo kreivę sudaro 
žemo kreditingumo įmonių obligacijos, už kurias mokamos itin 
didelės palūkanos. Skirtumas tarp įmonės obligacijų ir vyriau-
sybės obligacijų palūkanų normų yra vadinamas pajamingumo 
skirtumu (angl. credit spread). Šis skirtumas rodo, kaip rinka 
įkainoja emitento riziką, t. y. riziką, kad obligacijas išleidžianti 
įmonė suėjus terminui negalės padengti savo įsiskolinimo.
 
Obligacijos portfelyje 
Vyriausybių vertybiniai popieriai yra gera priemonė diversifi-
kuoti portfelį ir apsaugo portfelio vertę nuo finansinių krizių 
ar ekonomikos nuosmukių. Vis dėlto už šią apsaugą investuo-
tojas sumoka atitinkamą kainą – tikėtina tokių obligacijų grąža 
yra kur kas mažesnė nei kitų turto klasių. Dažnai tai vadinama 
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investicijos galimybių sąnaudomis (angl. opportunity cost). 
Tačiau kartais, tam tikrais ekonomikos ciklo etapais, ir tokios 
obligacijos gali uždirbti solidžią grąžą. Susiejus palūkanų 
normas su ekonomikos ciklais galima nesunkiai nustatyti pa-
lankiausią laiką investuoti į obligacijas. Investuoti į trumpojo 
termino obligacijas palankiausia ekonomikos augimo etapo 
pabaigoje, kai trumpalaikės palūkanos pasiekia aukščiausią 
lygį. Atkreipkite dėmesį, kad tokios aplinkybės gali susiklostyti 
praėjus tam tikram laikui po kulminacinio ekonomikos augimo 
taško, nes vos prasidėjus cikliniam ekonomikos nuosmukiui 
kainos ir atlyginimai vis dar greitai kyla, o centriniai bankai 
iki to laiko jau bus pakėlę savo pagrindines palūkanų normas 
iki aukščiausio lygio. Investuotojai tada pradeda daugiau 
domėtis obligacijomis – jie numato ekonomikos nuosmukį ir 
mažėjančią infliaciją. Ir tai vyksta tuo pat metu, kai sumažėja 
skolinimosi poreikis. Smunkant ekonomikai obligacijų pa-
jamingumas krinta, o kainos auga. Beje, dažniausiai tuo pat 
metu akcijų kainos vertybinių popierių rinkoje krinta. 
Investicijų į obligacijas grąžą iš esmės nustato pati rinka,  
t. y. didžiąja dalimi beta veiksnys, tačiau kartais pasitaiko gali-
mybių pasireikšti ir alfa – pavyzdžiui, pasinaudojus laikinu di-
desniu įmonių ir vyriausybės obligacijų kredito kainų skirtumu. 

Obligacijų portfelio diversifikavimas 
Netgi obligacijų portfelį galima diversifikuoti ir taip išskaidyti 
riziką. Rekomenduojama paskirstyti riziką tarp skirtingų obli-
gacijų rinkų ir sudaryti portfelį iš įvairių emitentų bei įvairių 
terminų obligacijų. Tai sumažins ir kredito (mokumo), ir pa-
lūkanų normos riziką. Be abejo, norint plačiai diversifikuoti 
galima rinktis ir obligacijų fondus, kuriuose ši rizika jau yra 
išskaidyta. 

KREDITO KAINŲ SKIRTUMAS KURIA NAUJŲ GALIMYBIŲ 
Baziniai punktai

AAA reitingo  BBB reitingo  CCC ir aukštesnio reitingo 
Šaltinis: Reuters EcoWin
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Fiksuoto pajamingumo investicijų grąžą galime padidinti 
pasinaudoję laikinu didesniu skirtumu tarp įmonių ir vyriau-
sybės obligacijų pajamingumo. 

STANDARTINIS NUOKRYPIS, ŠVEDIJA, 1900–2009 M. 

Akcijos Obligacijos Iždo vekseliai 

Nominalioji 24,1 9,0 3,1

Reali 23,2 12,5 6,8

Atkreipkite dėmesį, kad standartinis vidutinis obligacijų 
nuokrypis (atskirų laikotarpių grąžos nuokrypis nuo vidu-
tinių verčių) yra didesnis tada, kai jį skaičiuojame pagal 
realią (nominalioji grąža minus infliacija), o ne nominaliąją 
investicijos grąžą. Taip yra todėl, kad tokiu atveju stan-
dartinį vidutinį nuokrypį veikia ne tik nominaliosios grąžos 
pokyčiai, bet ir infliacijos svyravimai. 
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Alternatyvaus investavimo fondai  
(angl. hedge funds) 
Alternatyvaus investavimo fondų tikslas yra bet kokiomis 
rinkos sąlygomis uždirbti didžiausią įmanomą (absoliučią) 
grąžą. Alternatyvaus investavimo fondai taiko daugybę 
įvairiausių strategijų, todėl jie skiriasi prisiimamos rizikos po-
būdžiu ir uždirbama grąža. Vieni fondai investuoja tik akcijų 
rinkose, kiti siekia uždirbti obligacijų, žaliavų ar valiutų rinkose. 
Treti savo strategijas kuria atsižvelgdami į ekonomikos ten-
dencijas ar pokyčių rinkoje kryptis.  

Pats angliškas žodis hedge reiškia apsisaugojimą nuo nuos-
tolių, ir būtent tuo tikslu alternatyvaus investavimo fondai 
dažnai naudojami – išsaugoti kapitalą neramiais laikais. 
 
Alternatyvaus investavimo fondai turi daugiau laisvės daryti 
investicinius sprendimus nei tradiciniai akcijų ar obligacijų 
investiciniai fondai. Pavyzdžiui, pasaulinis akcijų fondas 
dažniausiai privalo investuoti ne mažiau kaip 90 proc. savo 
kapitalo pasaulinėje akcijų rinkoje nepriklausomai nuo to, 
kaip fondo valdytojai vertina tos rinkos padėtį. Tai iš tikrųjų 
neracionalus reikalavimas tais atvejais, kai visi požymiai rodo, 
kad akcijų rinka smuks. Šiuo atveju viskas, ką valdytojas gali 
padaryti – tai rinktis akcijas, kurios ekonomikos smukimo sąly-
gomis išsilaikys geriau už kitas (dar vadinamos apsauginėmis 
akcijomis), ir stengtis turėti kuo didesnę grynųjų pinigų dalį. 
Jeigu tokiam valdytojui pasiseka, jis gali padidinti investicijų 
vertę net ir silpnos akcijų rinkos laikotarpiais. 

Grąža – daugiausia iš alfa elemento 
Alternatyvaus investavimo fondo galimybes uždirbti grąžą 
didžiąja dalimi lemia valdytojo gebėjimai rasti pelningų inves-
tavimo priemonių. Akcijų rinkose veikiantys fondai dalį grąžos 
gali uždirbti iš beta veiksnio, ypač stabilaus akcijų augimo 
laikotarpiu.  
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Norint užsitikrinti, kad investicijos į alternatyvaus investavimo 
fondą būtų sėkmingos, pirmiausia būtina įvertinti tokio fondo 
valdytojo įgūdžius. Tai nėra lengva, ypač žinant, kad istoriniai 
rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, be to, istorinė alter-
natyvaus investavimo fondų statistika apima tik išlikusius 
(sėkmingus) fondus, t. y. į statistiką neįtraukiami dėl prasto 
valdymo ar mažos grąžos rinkoje neišsilaikę fondai.  

Individualiam investuotojui investuoti į tokius alternaty-
viuosius fondus yra sudėtinga. Taip yra dėl to, kad dauguma jų 
reikalauja didelių minimalių pradinių investicijų, be to, fondo 
valdytojo veiksmus analizuoti ir stebėti yra labai sudėtinga. 
 
Daugybė įvairiausių strategijų 
Priklausomai nuo taikomos strategijos alternatyvaus in-
vestavimo fondų valdytojai naudoja įvairiausius būdus 
vertei didinti. Strategijos sėkmė dažnai priklauso nuo eko-
nomikos ciklo. Kai kurie alternatyvaus investavimo fondai 
kelia sau tikslą būti pelningi bet kuriame ekonomikos cikle. 
Investuotojui labai svarbu suprasti alternatyvaus investavimo 
fondo ypatybes ir suvokti, kada tikslinga rinktis būtent tokį 
investavimo stilių. Fondo rizika gali būti vertinama įvairiais 
matais, nors dažniausiai naudojami yra standartinis nuokrypis, 
vertės pokyčio rizika (VaR), didžiausias fondo vertės smukimas 
(angl. maximum drawdown) ir teigiamų mėnesių procentas. 
Dažnai norint įvertinti, kaip konkretus alternatyvaus inves-
tavimo fondas veiks įvairiose situacijose, atliekami įvairūs 
testai (angl. stress-testing), pavyzdžiui, taikant Monte Karlo 
modeliavimą. Tokie testai leidžia numatyti didžiausią galimą 
tikėtinos grąžos mažėjimą. 

Alternatyvaus investavimo fondai paprastai yra klasifikuojami 
pagal strategijas, kurias tokie fondai naudoja siekdami uždirbti 
absoliučią teigiamą grąžą.
 
Akcijų alternatyvaus investavimo fondai 
Akcijų alternatyvaus investavimo fondai – tai bendrinis pavadi-
nimas, apibūdinantis fondus, kuriais siekiama sukurti ilgalaikę 
vertę investuotojams naudojant įvairių rūšių investicijas  
į vertybinius nuosavybės popierius ir taikant strategijas, užtikri-
nančias apsaugą nuo vertės praradimo neramiais laikais. 

Taikant ilgųjų/trumpųjų (angl. long/short) pozicijų strate-
gijas ilgalaikės investicijos į akcijas derinamos su skolintų 
akcijų pardavimu siekiant apsidrausti nuo nuostolių esant 
rinkos nuosmukiui. Pozicijos šiuo atveju gali būti pačios įvai-
riausios – nuo vyraujančių ilgųjų pozicijų „bulių“ rinkoje iki 
vyraujančių trumpųjų pozicijų „meškų“ rinkoje. Naudodamas 
tokią strategiją sumanus investicijų valdytojas per ekonomikos 
ciklą gali gauti ne mažesnę nei akcijų grąžą su mažesne rizika. 
Pagrindinis tokios strategijos tikslas – per kelis ekonomikos 
ciklus užtikrinti investuotojams didesnę nei akcijų grąžą pri-
siimant mažesnę nei akcijų rinkų riziką. Nuo 1995 m. akcijų 
ilgųjų/trumpųjų pozicijų fondai, kaip grupė, pademonstravo 
geresnius rezultatus nei JAV įmonių akcijų indeksas S&P 500. 

ALTERNATYVAUS INVESTAVIMO FONDAI DARO 
KELIONĘ RAMESNĘ
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Paprastai alternatyvaus investavimo fondai stipriai ne-
koreliuoja nei su akcijų, nei su obligacijų rinkomis. Todėl 
jų vertės svyravimai yra ne tokie ryškūs kaip investicijų į 
akcijas. 
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Dauguma alternatyvaus investavimo fondų yra priskirtini 
tokiam akcijų ilgųjų/trumpųjų pozicijų fondų tipui. Vyrauja 
nuomonė, kad taip yra todėl, kad tokius fondus yra gana 
nesunku pradėti paprastam investicijų valdytojui. Viskas, 
ką reikia padaryti – tai nuolat ieškoti perspektyvių akcijų, o 
paskui apsidrausti nuo nuostolių parduodant skolintas akcijas. 
Tačiau investavimas visais atvejais yra grindžiamas ateities 
prognozėmis. Vadinasi, tik mažuma alternatyvaus investavimo 
fondų, kaip ir bet kokių kitų fondų, valdytojų gali būti labai 
sėkmingi, o daugumą sudaro tie, kuriems sekasi prasčiau. 
Fondai, kurių valdytojai nesugeba sėkmingai vykdyti šios stra-
tegijos, rinką palieka labai greitai. 

Neutrali rinkos atžvilgiu strategija (angl. equity market neutral) 
yra strategija, kuria siekiama uždirbti stabilią grąžą ir „bulių“,  
ir „meškų“ rinkoje. Tai atliekama pasirenkant investicijas, kurių 
grynoji pozicija rinkos atžvilgiu yra neutrali. Tokių alternatyvių 
fondų valdytojai investuoja į daugybę palankiau vertinamų 
ilgųjų akcijų pozicijų ir į portfelį įtraukia tokią pačią arba 
beveik tokią pačią dalį prasčiau vertinamų trumpųjų akcijų 
pozicijų; tokiu būdu grynoji portfelio pozicija tampa artima 
nuliui. Taikydami šią strategiją, valdytojai bando neutralizuoti 
jų investicijų vertei įtaką darančius sisteminius svyravimus ir 
išnaudoti tik atskirų akcijų kainų neatitikimus tikrajai tų akcijų 
vertei. 

Įvykiais pagrįsta strategija (angl. event driven) 
Įvykiais pagrįsta strategija yra oportunistinė strategija, kurią 
taikydamas valdytojas siekia pasinaudoti svarbiais rinkos įvy-
kiais, tokiais kaip įsigijimai, priešiški perėmimai (angl. buyouts), 
likvidavimas ar akcijų supirkimas. Taikydami tokias strate-
gijas valdytojai bando numatyti ne tik tokių svarbių įvykių 
padarinius, bet ir jų laiką. Teisingai nuspėjusiesiems būtent 
netikrumas dėl svarbių su įmonėmis susijusių įvykių pada-
rinių sukuria galimybių uždirbti pelno. Tokių įvykių skatinamų 
strategijų pavyzdžiai yra susijungimo arbitražas (angl. merger 
arbitrage), vertybiniai bankrutuojančių įmonių popieriai (angl. 
distressed securities) ir specialiosios situacijos. 

Kai kurie įvykiais pagrįsta strategija besivadovaujantys valdy-
tojai naudoja ilgalaikes strategijas, kiti siekia išnaudoti jiems 
pasitaikiusias galimybes. Jų sėkmė tokiu atveju priklauso nuo 
to, ar jie sugeba tiksliai numatyti įvykius ir kaip moka tokiais 
įvykiais pasinaudoti. Tokie valdytojų veiklos rezultatai nuo 
akcijų rinkos augimo iš esmės nepriklauso, nors nuosmukis 
gali turėti neigiamos įtakos jų investicijų vertei. Investicijos į 
įvykiais pagrįstų strategijų fondus reikalauja kantrybės, nes 
pelnas gaunamas tik per ganėtinai ilgą laiką. Susijungimo 
arbitražas, arba rizikos arbitražas (angl. merger arbitrage), yra 
strategija, pagal kurią investuojama į įmones, susijusias su 
ypatingais įvykiais, tokiais kaip priešiškas perėmimas, susijun-
gimas, akcijų supirkimas ir pan. 

Bankrutuojančių įmonių akcijų (angl. distressed securities) 
fondų valdytojai investuoja į įmones, kurių vertė dėl potenci-
alaus bankroto yra smarkiai sumažėjusi, tačiau yra tikimybė, 
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kad įmonė atsigaus ir jos vertė gali išaugti. Vienas pavyzdžių iš 
JAV būtų įmonės, siekiančios pasinaudoti įstatymų numatyta 
apsauga nuo bankroto. Taip pat gali būti investuojama į savo 
kapitalą nukainojančias įmones ir pan. Tokiomis situacijomis 
valdytojai visuomet stengiasi objektyviai nustatyti realią 
įmonės vertę. Tačiau būtent dėl tokių problemų pati rinka 
vertina įmones pigiau (krizinis vertinimas). Jeigu bankru-
tuojančių įmonių akcijų fondų valdytojų vertinimai pasirodo 
esantys teisingi, jie gali uždirbti solidaus pelno, o investicijų 
vertė svyruos tik visai nežymiai. 

Makroekonominė strategija 
Makroekonomine strategija besivadovaujantys investicijų 
valdytojai veikia turėdami plačiausius įgaliojimus, inves-
tuodami į kelias turto klases, pavyzdžiui, akcijas, obligacijas, 
žaliavas ir valiutas. Fondų valdytojai gali investuoti praktiškai 
visose rinkose. Pelno jie uždirba numatydami kainų pokyčius 
pasaulinėse rinkose, o dėl labai liberalios savo investavimo 
strategijos gali išlošti ir iš kraštutinių kainų svyravimų. Tačiau 
būtent dėl tokios lanksčios strategijos valdytojo sprendimai 
įgyja ypatingą reikšmę. Profesionalūs valdytojai greitai pri-
traukia daug kapitalo, ir jų fondai greitai uždaromi naujoms 
investicijoms. Todėl individualiam investuotojui patekti į tokį 
fondą yra sunku. Viena išeičių būtų pasinaudoti vadinamai-
siais fondų fondais, kurie į tokius alternatyvaus investavimo 
fondus investuoja iš anksto sutartomis ir nustatytomis sąly-
gomis. 

Yra dvi pagrindinės makroekonominės strategijos rūšys: 
globali makroekonominė, kai valdytojas iš esmės pats priima 
sprendimus dėl fondo pozicijų (dažnai padedant makleriams), 
ir CTA (sisteminė diversifikuota), kai valdytojas sukuria kom-
piuterinių modelių, kurie automatiškai generuoja sandorius. 
Kad globalių makroekonominių strategijų fondų valdytojai 
galėtų teisingai numatyti rinkų pokyčius, jie naudoja vadi-
namąją „iš viršaus į apačią“ (angl. top-down) analizę, kuria 
siekia įvertinti, kokią įtaką finansinėms rinkoms turės glo-
balūs makroekonomikos ar politiniai įvykiai. Tokių valdytojų 
prognozės dažniausiai yra tikslios; tai reiškia, kad investuo-
tojas gauna tai, ko tikėjosi, ir didelių netikėtumų dažniausiai 
nepasitaiko. 

Santykinės vertės arbitražas 
Santykinės vertės arbitražo strategija apima daug kitų stra-
tegijų elementų, ja siekiama uždirbti grąžą tinkamai įvertinus 
dviejų panašių vertybinių popierių santykį ir jų perspektyvas. 
Tikslas – uždirbti iš verčių santykių pasikeitimo, o ne iš ben-
drųjų rinkos tendencijų, kaip įprasti akcijų fondų valdytojai. 
Tai iš esmės kitoks būdas uždirbti pelno, negu paprasčiausiai 
pirkti akcijas ir uždirbti iš jų kainos pokyčio. 

Vienas įprastų būdų tai pasiekti yra įvertinti istorinę dviejų 
panašių vertybinių popierių grąžą, išanalizuoti ir nustatyti, 
kada santykis tarp jų ir kokia linkme pasikeičia. Taip pat 
būtina nustatyti, kaip ir kada santykis tarp dviejų verčių grįžta 
į pradinę padėtį. Taip valdytojai uždirba pelno – žinoma, tik 
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tuomet, jeigu tokie vertinimai yra teisingi. Be to, tokie valdy-
tojai vertina, kada strategija užtikrins geriausius rezultatus 
ir kada tikslinga pasinaudoti situacija savo valdomo fondo 
naudai. 
 
Fiksuoto pajamingumo priemonės 
Fiksuoto pajamingumo alternatyvaus investavimo fondai in-
vestuoja į įvairios trukmės ir rizikos obligacijas. Tokie valdytojai 
linkę prisiimti didesnę riziką, siekdami didesnės grąžos, tačiau 
tuo pat metu kontroliuoja bendrą rizikos lygį, investuodami į 
vertybinius vyriausybių popierius. 

Fiksuoto pajamingumo strategijos alternatyvaus investavimo 
fondas uždirbs stabilią, nors ir nedidelę, grąžą. Kadangi tai 
sąlygiškai yra ne tokia rizikinga strategija, ji tinka atsargiau 
savo investicijas linkusiems tvarkyti investuotojams. Tokio 
investavimo tikslas – kad tikimybė uždirbti pelno būtų didesnė 
nei tikimybė prarasti investuotą kapitalą. Viena neigiamų tokio 
tipo fondų ypatybių yra tai, kad dažnai didelę dalį jų turto 
sudaro skolintas kapitalas, o tai tam tikromis aplinkybėmis gali 
sukelti problemų. 

Alternatyvaus investavimo fondų fondas 
Fondų fondų valdytojai atrenka gerus rezultatus rodančius 
kitus alternatyviuosius fondus ir juos supakuoja į vieną fondą. 
Tai labai patogus būdas individualiems investuotojams 
investuoti į įvairių rūšių alternatyvaus investavimo fondus. 
Dauguma alternatyvaus investavimo fondų naujų investuotojų 
neįsileidžia, tačiau tokie fondai lieka atviri fondų fondams − 
dažniausiai dėl ankstesnių investicijų ir susiklosčiusių bendra-
darbiavimo santykių. Taigi fondų fondai ne tik padeda inves-
tuotojui pasirinkti gerą alternatyvaus investavimo fondą, bet ir 
suteikia papildomą investuotojui reikalingą likvidumo funkciją. 
Vienas fondų fondų trūkumų gali būti tai, kad dėl savo struk-
tūros jie nustato papildomų mokesčių; investuotojai taip pat 
privalo sumokėti valdymo mokestį alternatyvaus investavimo 
fondams, kurie yra įtraukti į fondų fondus. Tai yra kaina, kurią 
investuotojai sumoka už profesionalią pagalbą atrenkant 
fondus. 

Daugialypės strategijos (angl. multi-strategies) 
Daugialypių strategijų alternatyvaus investavimo fondai gali 
laisvai investuoti pagal įvairiausias strategijas ir jas atitinkamai 
keisti siekdami uždirbti didesnę grąžą. 

Alternatyvaus investavimo fondai investiciniame 
portfelyje 
Turbūt svarbiausia alternatyvaus investavimo fondų ypatybė 
yra jų teikiama akcijų portfelio apsauga nuo nuostolių ne-
ramiais laikais. Pats blogiausias dalykas, galintis atsitikti 
investuotojo portfeliui − vertės kritimas, atkartojantis visos 
rinkos nuosmukį ir ištirpdantis visą per daugelį metų sukauptą 
prieaugį. Jeigu portfelio vertė sumažėja pusiau, prireiks 
beveik dešimties metų grįžti į pradinį lygį, ir tai tik tuo atveju, 
jeigu pati rinka užtikrins normalią grąžą. Jeigu alternatyvaus 
investavimo fondai gali padėti apsaugoti portfelio vertę nuo 
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nuosmukio, jau vien tai yra labai vertinga jų ypatybė. Be to, al-
ternatyvaus investavimo fondai gali uždirbti pelno − ir nė kiek 
ne mažiau nei paprasti akcijų fondai, o gal ir daugiau, jeigu jie 
kokybiški ir veiksmingai kontroliuoja riziką. Kita svarbi tokių 
fondų ypatybė yra tai, kad jie gali užtikrinti stabilesnius grąžos 
srautus. 

Alternatyvaus investavimo fondai nelabai stipriai koreliuoja su 
akcijomis, todėl investuotojas gali nesunkiai paskirstyti savo 
portfelio riziką. Kai kurie alternatyvaus investavimo fondai, 
prisiimdami maždaug rinkos lygio riziką, taip pat gali padidinti 
tikėtiną grąžą, o kai kurie tokie fondai gali vienu metu ir suma-
žinti riziką, ir padidinti tikėtiną grąžą. Svarbu nepamiršti, kad 
ištikus tikrai krizei fondų koreliacija su akcijomis sustiprėja. 
Tačiau tas pats pasakytina apie daugelio klasių turtą, ne tik 
alternatyvaus investavimo fondus. 

Nekilnojamasis turtas 
Nekilnojamojo turto rinka turi ypatybių, kurios radikaliai 
skiriasi nuo kitų finansinių rinkų. Šios rinkos pasiūla yra ne-
lanksti, o kiekvienas nekilnojamojo turto objektas yra unikalus. 
Sandorių įvyksta nereguliariai, dažniausiai po ilgai trukusių 
dvišalių derybų, taigi informacija apie šią rinką yra ribota ir jos 
nelengva gauti. Čia nėra centralizuotos rinkos, kaip ir aiškios 
rinkos kainos. Teoriškai esamo nekilnojamojo turto kaina 
turėtų būti lygi diskontuotai dabartinei tikėtinų būsimų pajamų 
srautų (iš nuomos) vertei. Stabili rinkos kaina turėtų nusi-
stovėti tada, kai esamų pastatų pardavimo kaina tampa lygi 
tokio pastato pakeitimo nauju statiniu vertei, t. y. jo atkūrimo 
vertei. Jeigu atkūrimo vertė viršija esamo nekilnojamojo turto 
objekto kainą, naujos statybos nebus pradėtos, kol nepakils 
esamo nekilnojamojo turto kaina. Jeigu atkūrimo vertė yra ma-
žesnė už esamų pastatų pardavimo kainą, dėl didesnių naujų 
statybų mastų esamo nekilnojamojo turto kaina nukris.

Tačiau nekilnojamojo turto rinka nėra tobula − ją riboja nepa-
kankama informacija, nelanksti pasiūla, nepakankami žemės 
plotai, staigūs galimybių gauti kreditą sąlygų pasikeitimai. 
Todėl kartais nekilnojamojo turto rinkos ciklas smarkiai ati-
trūksta nuo bendro ekonomikos ciklo ar visai praranda sąryšį 
su realia ekonomika, tada nekilnojamojo turto rinkoje gali 
susiformuoti kainų burbulų. 

Nekilnojamojo turto rinkos burbulams susidaryti yra daugybė 
būdų. Vienas pagrindinių − pernelyg optimistiški investuotojai, 
pasirengę mokėti už esamą nekilnojamąjį turtą daugiau, negu 
kainuotų naujai pastatytas objektas. Taip kainos kyla, nes pa-
siūlai padidinti reikia laiko. Dėl tokio atsilikimo pasiūla pasiveja 
paklausą nekilnojamojo turto kainoms jau pradėjus kristi, o dėl 
to kainos gali pradėti kristi dar greičiau. 

Antra, kainų kilimo laikotarpiais galimybės pasiskolinti daugiau 
pinigų įkeičiant nekilnojamąjį turtą pagreitina nekilnojamojo 
turto rinkos šuolį aukštyn. Kita šios situacijos pusė yra ta, 
kad nuosmukis tik įgyja papildomą pagreitį, kai krintančios 
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nekilnojamojo turto kainos ir aukštas paskolos/turto vertės 
santykis pradeda kelti problemų nekilnojamojo turto sa-
vininkams. Todėl staigus nekilnojamojo turto rinkos ciklo 
nuosmukis dažniausiai daro tiesioginę įtaką bankų pelnams. 
Nekilnojamasis turtas ilgą laiką buvo labai patraukli investicija, 
ir dauguma atvejų tokia investicija pasiteisino kaip pelninga. 
Tačiau yra daugybė pavyzdžių, kaip nepamatuotai surizikavę 
investuotojai prarado turtus; dažniausiai taip įvykdavo dėl per 
didelių prisiimtų paskolų.

Nekilnojamojo turto vertę labai didele dalimi lemia jo vieta. 
Jeigu vieta nėra patraukli, tokio objekto turto vertę pakelti ki-
tomis priemonėmis labai sunku, ir nuomos pajamos bus aiškiai 
mažesnės nei iš geroje vietoje esančio nekilnojamojo turto 
objekto. Kitaip tariant, labai svarbu atkreipti dėmesį į įvairias 
smulkias detales, kurios pritraukia nuomininkų, ir nesvarbu, 
koks tai turtas: gyvenamasis pastatas, mažmeninės prekybos 
ar biuro patalpos. Būtent todėl geroje vietoje esantis aukštos 
klasės turtas visada yra paklausus tarp rimtų investuotojų į 
nekilnojamąjį turtą. 

Taip pat labai svarbu numatyti, kur atsiras didžiausias naujos 
infrastuktūros poreikis ir kurioje pasaulio ar šalies dalyje 
ekonomikos augimas bus sparčiausias. Būtent tokiuose greito 
augimo regionuose didžiausiu mastu prasidės naujų gyve-
namųjų ir komercinės paskirties pastatų statybos. 

Gyvenamosios paskirties statyboms labai svarbų vaidmenį 
atlieka ilgalaikėje perspektyvoje vertinami demografiniai 
veiksniai. Tai gyventojų skaičiaus augimas, namų ūkių dydžio 
pasikeitimai, procentinė naują būstą kuriančių gyventojų  
dalis ir t. t.

Nekilnojamasis turtas kaip investicinio  
portfelio dalis 
Palyginti su kitomis turto klasėmis, nekilnojamasis turtas yra 
mažai likvidi turto klasė, todėl turėtų būti laikomas tinkama 
priemone tik ilgalaikiam investavimui. Investuotojai gali už-
dirbti dviem būdais − iš turto vertės padidėjimo arba gaudami 
nuomos pajamas. Šios nekilnojamojo turto ypatybės tam tikru 
požiūriu primena ir akcijas ar obligacijas − juk investuotojas 
tikisi, kad akcijų vertė per tam tikrą laiką pakils, o nuomos 
pajamas galima prilyginti obligacijų atkarpoms. Pajamos iš 
nekilnojamojo turto auga ir tais atvejais, kai nuomos mokestis 
didinamas pagal infliacijos augimą − nekilnojamojo turto 
savininką tai patikimai saugo nuo realios pajamų vertės suma-
žėjimo, o to negali padaryti kitų klasių turtas. Šios turto ypa-
tybės ypač patrauklios ilgalaikiams investuotojams ir tiems, 
kurie teikia pirmenybę stabiliems pinigų srautams. 

Investicijos į nekilnojamojo turto bendrovių, įtrauktų į prekybos 
sąrašus, akcijas palyginti stipriai koreliuoja su visa akcijų rinka. 
Tai pasakytina ir apie į tokias bendroves investuojančius ne-
kilnojamojo turto fondus. Tačiau yra fondų, kurie investuoja 
tiesiogiai į nekilnojamąjį turtą, jų turimo turto vertė svyruoja 
mažiau nei investicijų į įmonių, įtrauktų į prekybos sąrašus, ak-
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cijas. Instituciniai investuotojai turi pranašumą prieš individu-
alius investuotojus, nes gali pasiūlyti savo klientams likvidžių 
investicijų per viešus ar uždarus nekilnojamojo turto fondus 
(angl. real estate investment trusts, REIT), kurie gali būti prily-
ginti investiciniams fondams. 

REIT leidžia integruoti investicijas siekiant pasinaudoti 
tam tikromis įstatymų teikiamomis mokesčių nuolaidomis. 
Pirmiausia REIT buvo steigiami siekiant pasiūlyti investuo-
tojams galimybę investuoti į nekilnojamąjį turtą, panašiai 
kaip investiciniai fondai yra priemonė investuoti į akcijas. 
Pagrindinis REIT privalumas yra tai, kad jie sudaro galimybių 
investuoti į likvidų turtą tiems, kurie į savo investicinius port-
felius negalėtų įtraukti nekilnojamojo turto priemonių. JAV 
tokių fondų grąža praktiškai prilygdavo akcijų rinkoje uždir-
bamam pelnui, tik su mažesne finansine rizika. Priklausomai 
nuo vertinimo laikotarpio nekilnojamojo turto ir akcijų kore-
liacija svyruodavo nuo 0,2 iki 0,8, o su obligacijomis − nuo  
-0,3 iki 0,6. Atskiros geografinės nekilnojamojo turto rinkos 
tarpusavyje koreliuoja silpnai. Dėl šių argumentų esama 
pakankamo pagrindo diversifikuoti savo investicijų portfelį 
įtraukiant į jį nekilnojamąjį turtą kaip atskirą turto klasę ir už-
tikrinant, kad nekilnojamojo turto investicijos apimtų įvairias 
geografines rinkas. Tai padidina galimybes uždirbti didesnį 
portfelio pelną − ir su mažesne rizika. 

„REIT“ PASIEKĖ GERŲ REZULTATŲ

 Pasaulis, 250 REIT indeksas, LOC
 Europa, 250 REIT indeksas, LOC
 Amerika, 250 REIT indeksas, Close, USD
 Jungtinės Valstijos, S&P 500 indeksas, Total Return, USD

Šaltinis: Reuters EcoWin
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Istoriniais duomenimis, JAV tokių fondų grąža praktiškai pri-
lygdavo akcijų rinkoje uždirbamam pelnui, tik su mažesne 
finansine rizika. 
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Privatus kapitalas 
Privatus kapitalas yra bendra sąvoka, apimanti tiesiogines 
investicijas į įmones, kurių akcijomis nėra prekiaujama biržoje, 
ar įmonių įsigijimą, po kurio įsigytos įmonės yra išbraukiamos 
iš biržos prekybos sąrašų. Pirmu atveju investicijos vadinamos 
rizikos kapitalo investicijomis, antru – įmonių įsigijimo sando-
riais. Rizikos kapitalo investicijos – tai įmonės kūrimas nuo pat 
pradžios (nuo verslo idėjos), įmonių įsigijimo sandoriai – tai 
su tam tikromis nemokumo (kreditinių įsipareigojimų ne-
vykdymo) problemomis susiduriančių įmonių įsigijimas, po 
kurio jos pertvarkomos – restruktūrizuojamos, modernizuo-
jamos. Abiem atvejais investuotojai veikia kaip aktyvūs įmonės 
veiklą kuriantys savininkai. Jie siekia užtikrinti, kad įmonės 
vertė augtų ir galiausiai investicija, ją pardavus, atsipirktų ir 
atneštų pelno.

Privataus kapitalo investicijos tradiciškai buvo patraukli forma 
nebijantiesiems prisiimti didesnę riziką ir siekiantiesiems 
gauti grąžą, didesnę nei generuojama akcijų rinkos. Sėkmingų 
privataus kapitalo investicijų pavyzdžių gausu, nors esama 
ir ne tokių sėkmingų atvejų. Geram rezultatui pasiekti reikia 
labai kompetentingos direktorių valdybos ir vadovybės, suge-
bančios pasitelkti savo socialinius bei profesinius tinklus ir su-
kurti sėkmingai bei pelningai veikiančių įmonių. Investuotojų 
kapitalo vertės augimą užtikrina strateginiai įmonių veiklos 
patobulinimai. Įmonė gali augti plėsdamasi į naujas rinkas, 
diegdama naujų produktų ar didindama savo pelningumą 
efektyvesne veikla. Dažnai kontrolinis akcijų paketas priklauso 
patiems įmonės vadovams, todėl restruktūrizavimo procesai 
įgyvendinami daug sklandžiau. 

Privataus kapitalo investicijų pinigų srautų pasiskirstymas yra 
kitoks negu tradicinių investicinių priemonių; jis yra J formos, 
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parodančios dideles pradiniuose ciklo etapuose vykdomas 
išlaidas, skirtas neutralizuoti neigiamas veiklos tendencijas ir 
suteikti postūmį įmonei augti. Tačiau pelnas realizuojamas tik 
įmonę vėliau pardavus. Taigi ilgą laiką privataus kapitalo vertei 
išlaikyti buvo reikalingos didelės vertės investicijos, dažnai 
skaičiuojamos milijonais eurų – jos yra užšaldomos kartais net 
iki dešimties metų. Toks užšaldymo laikotarpis užtikrina inves-
tuotojams, kad įmonė yra suformulavusi ilgalaikę veiklos stra-
tegiją, o vadovybė turi pakankamai laiko įgyvendinti pokyčius. 

Privatus kapitalas kaip portfelio dalis 
Kaip turto klasė, privatus kapitalas gali tapti veiksminga 
priemone didinti investicijų vertę − nors ir didesnės rizikos 
kaina. 1978–2007 m. Jeilio universiteto (JAV) privataus kapitalo 
investicijų prieaugis kasmet vidutiniškai siekė 30 proc. − tai 
labai solidus pelnas, palyginti su kitomis turto klasėmis, netgi 
įvertinus didesnę riziką. Privatus kapitalas taip pat leidžia 
geriau diversifikuoti portfelio riziką net ir tuo atveju, jeigu toks 
kapitalas smarkiai koreliuoja su ekonomikos ciklu ir akcijų rinka. 
Pavyzdžiui, dėl užsitęsusio ekonomikos nuosmukio gali būti 
sunku parduoti investicijas ir jų vertė gali smarkiai sumažėti.
 
Privatūs asmenys į privataus kapitalo priemones turėtų inves-
tuoti per fondus. Nors pripažinta, kad privataus kapitalo fondai 
yra skirti instituciniams investuotojams, šiais laikais veikia 
įvairių privatiems asmenims skirtų atvirų fondų, investuojančių 
į privataus kapitalo įmones, kurių akcijomis prekiaujama biržoje 
(angl. listed private equity). Taip pat kartais gali būti inves-
tuojama į didelių fondų rezultatus atspindinčius sertifikatus − 
tam reikia daug mažiau kapitalo, negu tiesiogiai investuojant 
į fondus. Tokioms investicijoms reikia vos kelių dešimčių 
tūkstančių eurų, o tai atveria didesnių galimybių privatiems 
investuotojams.  

Žaliavos 
Žaliavos yra visuomenei tiekiami ir ją maitinantys bei sta-
tantys ištekliai, užtikrinantys ekonomikos augimą. Nuo pat 
civilizacijos atsiradimo žaliavos buvo varomoji ekonomikos ir 
gyventojų skaičiaus augimo jėga. 

Žaliavos gaminamos visame pasaulyje, tačiau jomis pre-
kiaujama vos keliose biržose – tokiose kaip Čikagos ir 
Londono. Žaliavomis prekiaujama dabartinių kainų ir ateities 
sandorių rinkose. Žaliavų kainą nustato jų pasiūla ir paklausa. 

Prekiautojai įsigyja pozicijas rinkoje remdamiesi savo progno-
zėmis dėl kainų tendencijų ateityje. Pavyzdžiui, jie gali inves-
tuoti į tikėtiną žaliavos kainos pakilimą arba įsigyti poziciją 
numatydami, kad žaliavos kaina kris. Jie taip pat gali nuspręsti, 
ar tokias pozicijas jiems tikslingiau įsigyti dabartinių kainų, ar 
ateities sandorių rinkose. Vienas svarbių veiksnių, į kurį pre-
kiautojai privalo atsižvelgti, yra žaliavos saugojimo laikas, t. y. 
kaip ilgai tokia žaliava gali būti sandėliuojama. Tiesą sakant, 
kai kurios žaliavos gali būti sandėliuojamos neribotą laiką,  
o kai kurių produktų, tokių kaip kviečiai, kukurūzai ar  

PRIVATAUS KAPITALO VERTĖS SVYRAVIMAI 

 MSCI World Net indeksas  LPX 50 Total Return indeksas
Šaltinis: Reuters EcoWin
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Išaugus netikrumui dėl ekonominės situacijos, į biržos 
prekybos sąrašus įtrauktų privataus kapitalo įmonių vertė 
gali nukristi daugiau nei visos rinkos, tačiau ekonomikos 
nuosmukio ciklo pradžioje tokių įmonių verslo galimybės 
vėl smarkiai išauga. 
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mėsa (angl. soft commodities), sandėliavimo laikas yra visai 
neilgas.  

Ateities sandorių rinkose galima sudaryti išankstinį sandorį 
diskontuota kaina – ši nuolaida yra tam tikra premija už riziką 
perkant dar neegzistuojantį produktą. Investuotojams svarbu 
turėti galimybę iš tokių sandorių pasitraukti dar iki jų įvykdymo 
dienos, o tai gali sukelti problemų, jeigu rinka pasisuka nepa-
geidaujama linkme. 

Prekyba žaliavomis sudaro galimybę uždirbti pelno ir labai 
greitai, ir per ilgesnį laikotarpį. Pelno per ilgesnį laikotarpį 
padeda uždirbti gebėjimas teisingai nuspėti ateities tenden-
cijas ir investuoti į tas žaliavas, kurių kainos per atitinkamą 
laikotarpį turėtų kilti daugiausia. Trumpuoju laikotarpiu pagrin-
dinis pelno šaltinis yra „rizikos premija“ – o tai jau prekybos 
ateities sandorių rinkoje dalis. Tai yra nuolaida, kurią žaliavų 
gamintojai dažnai pritaiko esamoms žaliavų kainoms paska-
tindami klientus pirkti produktų, kurių dar neegzistuoja. Tai  
yra tam tikra pačių gamintojų taikoma atsargumo priemonė, 
kuri gali būti laikoma gamintojų draudimu nuo kainų svy-
ravimo, o vartotojams – galimybe uždirbti pelno. Investuotojas 
visais atvejais turi įvertinti tikimybę, kad sandorio įvykdymo 
kaina nukryps nuo jo jau sumokėtos būsimosios kainos. 
Žinoma, visais atvejais tikimasi, kad sandorio įvykdymo dieną 
kaina bus tokia didelė, kad prekiautojas žaliavomis iš išanks-
tinio sandorio uždirbs pelno. 

Gamintojai, kurių veikla priklauso nuo nepertraukiamo žaliavų 
tiekimo srauto, irgi kartais sumoka rizikos premiją, siekdami 
užtikrinti nepertraukiamą gamybos procesą. Tai dar viena 
galimybė prekiautojams žaliavomis uždirbti papildomo pelno, 
jeigu tik jie sugeba tinkamai pasinaudoti tokia verslo galimybe. 

Iš investicijų į žaliavas gaunamą grąžą sudaro abu elementai – 
beta, t. y. bendra žaliavų kainų augimo tendencija, ir alfa – pre-
kiautojo žaliavomis gebėjimas uždirbti pelno pasinaudojant 
neatidėliotino ir ateities sandorių skirtumu ir tinkamai pa-
skirstyti investuotą kapitalą. 

Žaliavos kaip portfelio dalis 
Istoriškai investicijų į žaliavas vertė kito mažiau nei nuosa-
vybės vertybinių popierių, vis dėlto žaliavos svyravo daugiau 
nei investicijos į obligacijas. Žaliavų grąža dažniausiai stipriai 
nekoreliuoja nei su akcijų, nei su obligacijų rinka. Vadinasi, ža-
liavos gali uždirbti papildomos grąžos net ir tais laikotarpiais, 
kai kitų klasių turto vertė kyla labai menkai. Būtent dėl šios 
priežasties kaip sudėtinė investicinio portfelio dalis žaliavos 
yra patraukli turto klasė. Tačiau prekyba žaliavomis taip pat 
susijusi su tam tikra rizika, ir būtų klaida nepakankamai ją 
įvertinti. Pavyzdžiui, žaliavų kainai įtakos daro didelio masto 
ir dažnai nenuspėjami įvykiai, tokie kaip karai, stichinės ne-
laimės, pandemijos ir t. t. Investuodami į žaliavas, jūs patys fi-
zinio produkto neperkate – jūs perkate vertybinius popierius, 
kurių kaina yra susieta su žaliavų kainų tendencijomis. Taip 
pat esama įvairių strategijų žaliavų fondų. 
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Žaliavų rinkos rezultatai matuojami įvairiais indeksais, ku-
riuose didelę dalį sudaro nafta. Trys dažniausiai naudojami 
žaliavų indeksai yra S&P GSCI, Dow Jones-AIG CI ir Reuters/
Jefferies CRB. Per pastaruosius 5–10 metų šių indeksų rezul-
tatai buvo geresni nei JAV obligacijų ir akcijų rinkų, išskyrus 
ryškų rinkos nuosmukį 2008 metais.  

Valiutos 
Valiutų rinka yra pati likvidžiausia pasaulyje finansinė rinka, 
jose sudaromų finansinių sandorių sąnaudos yra labai ne-
didelės, todėl prekiauti joje apsimoka. Prekybos apimtims 
augant ir globalizuojantis, siunčiami ir gaunami tarpvals-
tybiniai mokėjimai generuoja didelius kapitalo srautus. 
Tradiciškai prekyboje naudojamos valiutos yra Amerikos 
doleris (USD), Japonijos jena (JPY), o pastaruoju metu – euras 
(EUR). Manoma, kad dėl globalizacijos į rinką įsilies ir kitos 
didžiųjų valstybių valiutos, tokios kaip Kinijos juanis (CNY), 
Rusijos rublis (RUR), Indijos rupija (INR) ir Brazilijos realas 
(BRL). Įvedus eurą rinką buvo apėmęs nerimas, kad prekybos 
valiutomis apimtys smarkiai nukris, tačiau tokio poveikio rinkai 
nebuvo pastebėta. Dėl augančių pasaulinės prekybos apimčių 
valiutų rinka tikriausiai dar veiks ilgą laiką. 

Kad valiutų rinkose būtų galima uždirbti pelno, investavimo 
procesas turi būti gerai struktūrizuotas, diversifikuotas ir dis-
ciplinuotas. Principas „daug mažų upelių įsilieja į didelę upę“ 
labai tiksliai apibūdina pelną iš valiutų rinkų. Patikimai progno-
zuoti valiutų keitimo kursus yra nepaprastai sunku. Todėl in-
vesticiniai valiutų fondai bando ieškoti kitų potencialių grąžos 
šaltinių su valiutomis susijusiose srityse, šalia kitų metodų 
naudodami techninę analizę ir kitus rinkoje jau pasiteisinusius 
modelius. Investuojant valiutų rinkose, svarbiausi veiksniai, 
į kuriuos būtina atsižvelgti, yra vadinamasis rinkos „rizikos 
apetitas“, pinigų politika, techninė prekyba, kapitalų srautai ir 
spekuliacinio pobūdžio sandoriai (angl. carry trade), kai inves-
tuotojai skolinasi valiuta, kurios palūkanų normos yra mažos, 

PASAULINIS GSCI INDEKSAS
 

 GSCI Total Return indeksas
Šaltinis: Reuters EcoWin
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Žaliavų rinka plėtojama cikliškai – kainų kilimo metus 
keičia sąstingio ar kainų kritimo laikotarpiai. 
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ir vėliau lėšas perskolina valiuta, už kurią mokamos didelės 
palūkanos, uždirbdami iš palūkanų skirtumo. 

Valiutos investiciniame portfelyje 
Grąža valiutų rinkose dažniausiai stipriai nekoreliuoja su 
akcijų ar fiksuoto pajamingumo priemonių rinkose uždirbamu 
pelnu. Būtent dėl tokio diversifikavimo efekto investicijos į 
valiutą dažnai įtraukiamos kaip investicinio portfelio dalis. 
Nemažai valiutų rinkos dalyvių ne siekia pelno, o nori valdyti 
riziką. Pavyzdžiui, tai gali būti įmonės, kurios eksportuodamos 
savo produkciją į kitas rinkas ir gaudamos pajamas tos rinkos 
valiuta nori apsidrausti nuo tos rinkos valiutos rizikos. Šalia 
rinkos dalyvių, kurių pagrindinis tikslas yra ne uždarbis, o 
rizikos minimizavimas, patyrusiems valiutų rinkos portfelių 
valdytojams atsiranda potencialas sukurti papildomos inves-
ticinės vertės. Investicijų į valiutų rinkas grąža sukuriama vien 
alfa elemento – vadinasi, valdytojo pasirinkimas tampa ypač 
svarbus. 

Investavimas – menas išnaudoti galimybes

JAPONIJA: NEDIDELIS AUGIMAS, SILPNA VALIUTA
Dolerio/jenos santykis

Šaltinis: Reuters EcoWin
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Japonijos jena dažnai yra paklausi valiuta spekuliacinio 
pobūdžio sandoriams valiutų rinkoje. Investuotojai skolinasi 
jenų, už kurias mokamos mažos palūkanos, ir jas kon-
vertavę investuoja į didelių palūkanų valiutą.
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„ Sakoma, kad žmogus yra racionalus 
gyvūnas. Visą gyvenimą ieškojau šį 
teiginį pagrindžiančių įrodymų. “   
 Bertrand Russel

Kokią įtaką investicijoms daro psichologija

Realybę ne visuomet galima įsprausti į ekono-
minius modelius. Tai ypač pasakytina apie tai, 
kaip mes, žmonės, reaguojame į aplinkybes, kai 
apimti netikrumo turime priimti sprendimą –  
o būtent taip priimame daugumą investicinių 
sprendimų. Elgsenos finansų teorija paaiškina 
žmonių elgesį ir parodo, kokiose situacijose tu-
rėtume būti akylesni. 
 

Jau seniai tapo akivaizdu, kad ekonomikos teorijos ne vi-
suomet gali aprašyti ir apibrėžti viską, kas vyksta finansų 
rinkose. Todėl pastaraisiais metais elgsenos finansų teorija 
tampa vis svarbesnė. Ši teorija siūlo tam tikrų aiškinamųjų 
modelių, kurie gali padėti mums suprasti žmogaus elgseną pri-
imant sprendimus su rizika ir netikrumu susijusiose situacijose. 
Tai žinodami galime ne tik išvengti dažniausiai pasitaikančių 
klaidų, bet ir įgyti stabilesnį pagrindą savo investiciniams 
sprendimams priimti.

Du psichologai, Danielis Kahnemanas ir Amosas Tversky, su-
teikė itin reikšmingą pagrindą investuotojų elgsenos tyrimams.
Juodu nustatė, kad mūsų gebėjimams vertinti pelningumą 
didelę įtaką daro veiksniai, dėl kurių gali būti daromos netei-
singos išvados. Kadangi žmogaus protas negali greitai atlikti 
sudėtingų analizių ar įvertinti daugybės alternatyvų tikimybės, 
esame priversti remtis įvairiomis nuorodomis ar taikyti supa-
prastintas sprendimų priėmimo taisykles. Paprastos ir lengvai 
pritaikomos taisyklės dažnai leidžia mums priimti racionalių 
sprendimų. Tačiau kartais jos gali nuvesti neteisinga kryptimi; 
vis dėlto to galima išvengti, jeigu tik žinome, kur slypi pavojai. 

Pavojai 
Dažniausiai pasitaikantys pavojai yra šie: 

Reprezentatyvumas 
Reprezentatyvumas pasireiškia tuo, kad esame linkę susieti 
kokį nors daiktą ar reiškinį su panašiu mums gerai žinomu 
įvykiu ar reiškiniu. Iškyla rizika, kad vertindami padarinių 
tikimybę neatsižvelgsime į kai kuriuos svarbius veiksnius. 

Tai ypač pasakytina apie situacijas, kai atsitiktiniai veiksniai 
tampa labai svarbūs, pavyzdžiui, trumpalaikiai finansinių rinkų 
rezultatai. Bandome įžvelgti sistemą ten, kur jos nėra. Jeigu 
ruletės ratas šešis kartus iš eilės sustoja ant raudonos spalvos, 
dauguma linkę patikėti – ir visai neteisingai – kad padidėjo 
tikimybė, kad kitą kartą ji sustos ant juodos. 

Prieinamumas 
Prieinamumas – tai nuostata, kuria vadovaudamiesi teikiame 
didesnę reikšmę tam, kas būtent dabar yra nauja, jaudinama, 
gerai išreklamuota – o juk tai daro įtaką mūsų sprendimams 
dėl laukiamų rezultatų tikimybės. Pavyzdžiui, visuomet 
daugiau prekiaujama gerus rezultatus rodančiomis akcijomis 
ar fondais, ypač jeigu apie juos gerai atsiliepiama spaudoje. 
Dešimtojo dešimtmečio pabaigos „dot.com“ (IT sektoriaus) 
burbulas yra kitas geras tokio prieinamumo ir populiarumo 
pavyzdys. 

Inkarai
Lūkesčiai dėl būsimų rezultatų dažnai remiasi tam tikru išeities 
tašku – tai psichologai vaidina „inkaru“. Jeigu tai tam tikras 
asmeniui priklausantis turtas, toks „inkaras“ savininkui yra 
kaina, kurią jis kadaise už tokį turtą sumokėjo. Arba jei asmuo 
ankščiau ruošėsi pirkti kokį nors turtą už konkrečią kainą, bet 
tuomet nepirko ir tą patį turtą, kuris yra pabrangęs, nori pirkti 
dabar, yra prisirišęs prie ankstesnės kainos ir tikisi jos sulaukti. 
Prisirišdamas prie neteisingo „inkaro“ asmuo ne tik sukuria ne-
pagrįstų lūkesčių, bet ir gali nepastebėti esminių jo turto vertei 
įtakos turėjusių pokyčių.

Nuostolių vengimas 
Kitas labai svarbus psichologų D. Kahnemano ir A. Tversky 
indėlis į finansų elgsenos teoriją buvo jųdviejų sukurta 
perspektyvos teorija (angl. prospect theory), kurioje žodis 
„perspektyva“ reiškia ateities lūkesčius. Viena labai svarbi 
jųdviejų atliktų eksperimentų išvadų buvo tai, kad daugumai 
žmonių neprarasti turto yra daug svarbiau negu uždirbti bet 
kokio dydžio pelno. Neigiamos emocijos, apimančios praradus 
tūkstantį eurų, yra kur kas stipresnės nei tokios pat sumos lai-
mėjimo vertė. Neseniai atlikti eksperimentai parodė, kad lėšų 
praradimas akcijų rinkoje sukelia 2,5 karto stipresnes emocijas 
nei tokios pačios sumos laimėjimas. 
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Būtent toks nenoras prarasti paaiškina, kodėl daug žmonių 
nenori parduoti turto, nors jo kaina smarkiai kritusi. Tokie 
investuotojai nusprendžia palaukti kito kainų kilimo – net 
nepagalvoję, kad toks kilimas gali niekada ir neįvykti, kad taip 
įšaldytas kapitalas gali būti kitoje vietoje, kur galėtų uždirbti 
didesnę grąžą. Tyrimai taip pat parodė, kad labai vertiname 
patikimą pelną – tai paaiškina, kodėl nemažai investuotojų 
nusprendžia atsiimti pelną kainai vos pradėjus kilti, nors vėliau 
paaiškėja, kad šiek tiek palaukę jie būtų uždirbę daug didesnį 
pelną. 

Susidaro įspūdis, kad visaip siekiame išvengti rizikos, net kai 
patikimai galime uždirbti pelno, tačiau esame nieko prieš 
surizikuoti, kai žinome galimus maksimalius nuostolius. 
Suprasdami finansų teoriją galime paaiškinti, kodėl taip atsi-
tinka, nors tai nėra racionalus sprendimas.

Mentalinė apskaita (angl. mental accounting) 
Tradiciškai investicinis portfelis yra valdomas vertinant visų 
portfelio investicinių pozicijų visumą, kuri turi būti optimali 
ir atitikti tam tikrą investuotojui priimtiną riziką. Elgsenos 
finansų teorija teigia, kad mentalinė apskaita yra būdas, kai 
žmogus investicinį portfelį ne vertina kaip visumą, bet jį skaido 
ir vertina atskiras portfelio pozicijas.

Visiškai natūralu, kad bet koks turtas mintyse yra lyg ir 
skirstomas į atskiras kategorijas: turto dalis, kuri turėtų būti 
išsaugota neprisiimant jokios rizikos, dalis, kurią galima inves-
tuoti prisiimant ribotą riziką, ir galiausiai dalis, kurią tikriausiai 
būtų galima investuoti siekiant galutinio tikslo – padidinti jo 
vertę. Taupomą dalį tikriausiai sudaro atidėjiniai juodai dienai, 
pensijų santaupos ar vaikams kaupiamos lėšos. Jeigu pajamos 
gaunamos įvykus kokiam nors netikėtam įvykiui, visai neretai 
tie pinigai mintyse pervedami į mentalinę sąskaitą, iš kurios 
yra investuojami į ką nors rizikingesnio. 

Žinant ir suprantant teoriją, kaip suvokiami netekimai, visai 
išmintingas sprendimas būtų leisti atskiram visai nerizi-
kingam turtui sudaryti atskirą portfelį. Tokiu atveju bet kokius 
nuostolius iš rizikingesnių investicijų lengvai kompensuotų 
užtikrintai gautas pelnas. Netgi jeigu galutinis apatinės eilutės 
rezultatas yra toks pat, suvokti rezultatai gali kelti daug tei-
giamų emocijų. 

Jokių patikrintų priemonių 
Elgsenos finansų teorija kol kas pasiūlė dar nedaug patikimų 
priemonių, kurios galėtų mums padėti praktiškai pasinaudoti 
šiomis žmogaus elgsenos įžvalgomis. Kol kas ši teorija gana 
įtikinamai paaiškina tik tai, kas, rinkos žaidėjų akimis, gali 
atrodyti visiškai neracionalus elgesys. Taip yra dėl to, kad 
remiantis tikėtinos naudos maksimizavimo teorija žmonės iš 
viso nėra ekonomiškai racionalios būtybės. 

Šios žinios taip pat yra naudingos tiems, kurie norėtų pa-
mąstyti, kaip elgiasi priimdami investicinius sprendimus. 
Pavyzdžiui, investuotojams labai dažnai būdinga būti pernelyg 
optimistiškiems. Jie įžvelgia ir problemų, ir rizikos, tačiau patys 
nesugeba įvertinti, kiek jos yra rimtos. Dažnai manoma, kad 
problemos paveiks kitus, tik ne mus pačius. Taip yra dėl to, 
kad tikime, jog galime apsisaugoti nuo rizikos ir visiškai kon-
troliuoti padėtį. Vienoje plačiai spaudoje aptartoje dešimtojo 
dešimtmečio studijoje Amerikos tyrėjai Bradas Barberis ir 
Terrance’as Odeanas nustatė, kad pernelyg didelis pasitikė-
jimas savimi yra daugiausia vyrams būdingas bruožas, bent jau 
prekiaujant akcijomis. Moterys investuotojos yra atsargesnės, 
dėl to ir sėkmingesnės. 

Kita tyrimų išvada teigia, kad lengviausiai suvokiame tokią 
informaciją, kuri patvirtina mums jau žinomus dalykus, ir 
sunkiau priimame bet kokią mūsų pačių suvokimą panei-
giančią ar juo abejojančią informaciją. Tai gali paaiškinti, kodėl 
bet kokie pokyčiai ekonomikai dažnai mus nustebina. 

Yra dar viena su finansų elgsena susijusi ir dar nepakankamai 
tyrinėta ar aprašyta sritis, kaip mūsų jausmai veikia rinkas. 
Nemažai tyrėjų teigia, kad svarbiausias rinkas veikiantis 
veiksnys yra mūsų racionalumo ribotumas − t. y. negalėjimas 
valdyti visos turimos informacijos. Kai kuriose srityse, tokiose 
kaip mūsų požiūris į riziką ir ypač mūsų reakcija į nuostolius, 
negalima neįvertinti atliekamo mūsų emocijų vaidmens. 
Tikėjimas yra kitas svarbus psichologinis veiksnys. Juk visiems 
žinoma: kuo optimistiškesni esame, tuo geriau jaučiamės. 
Teigiamas požiūris į galimybes skatina aktyviau veikti ir ne-
bijoti prisiimti riziką. O pesimizmas sukelia nuolatinį nerimą 
dėl to, kas gali nepasisekti, ir galiausiai – visišką paralyžių.

Šiame dokumente yra pateikta informacinio pobūdžio informacija apie SEB teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomenda-
cija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra 
pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Jeigu šiame dokumente pateikta 
nuoroda į investicinį tyrimą, patartina perskaityti visą ataskaitą arba susipažinti su informacija, pateikta www.seb.se/mb/disclaimers. Informacija, susijusi su apmokestinimu, 
ateityje gali keistis ir netikti Jūsų konkrečiu atveju. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad 
tokia ji bus ir ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei fondai ar Jūs investuojate į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kursų 
pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl prieš juos priimdami turėtumėte susipažinti su išsamia informacija,  
inter alia fondų, struktūrizuotų produktų ir kitų finansinių priemonių prospektais bei kita informacija, kurią galite rasti www.seb.lt. Prireikus daugiau informacijos prašom 
kreiptis į savo SEB vadybininką.

Kokią įtaką investicijoms daro psichologija 
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Leidinys „Investavimo menas“ pateikia finansų teorijos įžvalgas ir apžvelgia praktinę profesionalių investuotojų patirtį. 
Tradiciškai investuotojai rinkdavosi tarp akcijų ar fiksuoto pajamingumo investavimo priemonių, tačiau finansų rinkoms plėto-
jantis atsirado naujų vertės didinimo ir rizikos valdymo galimybių. Atskyrę pačios rinkos ir valdytojo įgūdžiais sukuriamą vertę, 
galite smarkiai pagerinti savo investicijų valdymo ir vertinimo įgūdžius. 
„Investavimo menas“ paaiškina su investicijomis susijusios rizikos analizės technikas ir parodo būdų investavimo teoriją 
paversti praktiniais žingsniais, kurie per ilgesnį laikotarpį leis užtikrinti stabilesnę grąžą. Bendras supratimas apie finansų elg-
senos teoriją suteiks pasitikėjimo priimant investicinius sprendimus.
Leidinyje „Investavimo menas“ aptariami įvairių klasių turtui būdingi rizikos veiksniai ir jų tarpusavio koreliacija. Sprendimas 
įtraukti į portfelį įvairesnių turto klasių ir pagrindinės žinios apie moderniąją portfelio teoriją kiekvienam atvers naujų galimybių 
pasiekti geresnį grąžos ir rizikos santykį. 
Leidinys „Investavimo menas“ yra skirtas padėti padidinti Jūsų investicijų vertę. 
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