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Trys portfeliai.

Septynios turto klasės.

Individualiai kuriama grąža

Įprasti investavimo būdai šiuolai-
kiniame fi nansų pasaulyje neati-
tinka investuotojų poreikių – jie 
tiesiog yra pernelyg nelankstūs. 
Investuotojai nori gauti stabilią 
ilgalaikę grąžą ir išvengti didelių 
portfelio vertės svyravimų. Jie rei-
kalauja, kad, sudarant jų port-
felio struktūrą, būtų atsižvelgta 
į rinkų situaciją, kuri dažnai yra 
nenuspėjama ir kurią sudėtinga 
įvertinti. Turėdami 150 metų in-
vesticinių portfelių valdymo pa-
tirtį, priėmėme sprendimą sukurti 
modernius investicijų portfelius, 
kurie atitiktų šiuos investuotojų 
poreikius. Tokio sprendimo rezul-
tatas – modernaus investavimo 
fondai. Mes atsisakėme įprasto 
tikslo viršyti lyginamojo indekso 
rezultatus, nes lyginamojo indek-
so vertė gali smarkiai svyruoti. 
Lyginamojo indekso rezultatus 

viršijantis portfelio pokytis būtų 
menka paguoda, jei pats indek-
sas kristų 20 ar daugiau proc., 
ypač jei tai atsitiktų tada, kai pi-
nigų reikia labiausiai. Be to, pri-
vatūs investuotojai paprastai turi 
keletą investavimo tikslų, pavyz-
džiui, užtikrinti pajamas kasdie-
nėms išlaidoms, palaikyti dabar-
tinį gyvenimo lygmenį ateityje, 
o galbūt įsigyti nebūtinų, tačiau 
širdžiai mielų pirkinių. Dėl šios 
priežasties mūsų modernaus in-
vestavimo fondai turi tris pagrin-
dinius tikslus: 
• konservatyviosios strategijos – 
išsaugoti kapitalą; 
• rinkos strategijos – ilgą laiką di-
dinti kapitalo vertę; 
• agresyviosios strategijos – už-
dirbti kuo didesnę grąžą prisii-
mant didesnę negu vidutinė ri-
ziką. 

Atsisakius lyginamojo indekso, 
portfelio valdymas įgauna pa-
pildomo lankstumo – valdyto-
jai gali investuoti tik į tas turto 
klases, kurios tuo metu yra ver-
tinamos palankiai, ir atsisakyti 
neperspektyvių investicijų. Dėl 
šios priežasties portfelių grąža 
gaunama prisiimant kur kas ma-
žesnę riziką. Nors investavimo 
tikslas yra svarbu, dar svarbiau 
yra nuolat gauti teigiamos grą-
žos. Netikėti gyvenimo įvykiai, 
kurie gali pareikalauti didelių 
išlaidų, nepriklauso nuo to, ku-
ris ekonomikos ar kapitalo rinkų 
ciklas vyrauja. Todėl, siekda-
mi išnaudoti ilgalaikes pasau-
lio ūkio bei rinkų tendencijas ir 
užtikrinti kuo stabilesnę turto 
grąžą, į portfelius pagal mo-
derniąsias investavimo stra-
tegijas įtraukiame septynias 



TURTO PASKIRSTYMAS
Nurodo, kaip portfelio turtas yra išskaidytas
pagal įvairias turto klases.

LYGINAMASIS INDEKSAS
Indeksas, su kurio rezultatais lyginami investici-
jų portfelio pokyčiai.

KORELIACIJA
Rodo dviejų kintamųjų sąsają, pavyzdžiui,
kaip viena kitos atžvilgiu kinta dviejų turto
klasių vertė. Jei turto klasių vertė kinta skirtin-
gai, bendra portfelio rizika mažėja.

„KEY ASSET MANAGEMENT“
Tai Londone dirbanti fondo valdytojų kompani-
ja, priklausanti SEB grupei. Šie fondo valdytojai
modernaus investavimo fondų valdytojų ko-
mandai padeda atrinkti patraukliausius alter-
natyvaus investavimo fondus.

„MANAGER RESEARCH“
SEB grupės analitikų komanda, kurios užduotis
atrinkti geriausius fondų valdytojus. Ypatingas
dėmesys skiriamas fondų valdytojų investavimo
fi losofi jai.

ŽODYNĖLIS

turto klases. Įprastai investici-
jų portfeliai būdavo sudaromi 
iš akcijų, obligacijų ir jų fondų, 
tačiau dabar investavimo ga-
limybės yra kur kas didesnės. 
Bendra portfelio rizika gali būti 
mažinama investuojant į tokias 
turto klases kaip nekilnojama-
sis turtas, valiutos, žaliavos, 
privataus kapitalo ir alternaty-
vaus investavimo fondai. Visiš-
kai išvengti nuostolių neįmano-
ma, tačiau galima juos apriboti, 
todėl sudėtingomis rinkos sąly-
gomis mes ieškome, kurios tur-
to klasės tokiu metu galėtų būti 
pelningos. Trumpiau tariant, 
mūsų tikslas yra užtikrinti, kad 
portfeliai būtų kuo mažiau jau-
trūs rinkos pokyčiams, o mūsų 
klientų finansinė situacija būtų 
kuo stabilesnė bet kokiomis 
aplinkybėmis.
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portfeliai.

Konservatyvusis, 

rinkos arba 

agresyvusis

Ši strategija apima investicinio portfe-
lio, kurio vertės svyravimų pageidauja-
ma išvengti, dalį. Didžiausia lėšų dalis 
investuojama į tokius obligacijų fondus, 
kurie suteikia galimybę gauti grąžą vir-
šijantį išsivysčiusių valstybių obligacijų 
pajamingumą. Portfelio diversifi kaci-
ja didėja dėl investicijų į pagal įvairias 
strategijas valdomus alternatyvaus in-
vestavimo fondus. Tam tikrais atvejais 
neatmetama investicijų į nekilnojamojo 
turto ir valiutų rinkas galimybė. Strategi-
jos tikslas – ilguoju laikotarpiu gauti to-
kią metinę grąžą, kuri viršytų 1–2 proc. 
nerizikingų investicijų pelningumą.

„SEB Modern Protection“ fondas 
Konservatyvioji investavimo strategija



portfeliai.

Konservatyvusis, 

rinkos arba 

agresyvusis

Ši strategija taikoma tai investicinio 
portfelio daliai, kuri skirta turto vertei 
didinti. Pagal šią strategiją gali būti in-
vestuojama į visas septynias turto kla-
ses, jų dalis portfelyje gali nuolat kisti. 
Tam tikrais atvejais į kai kurias turto 
klases gali būti apskritai neinvestuoja-
ma. Dėl tokio lankstumo bendra port-
felio rizika yra sumažinama net ir tuo 
atveju, jei kai kurios pasirinktos inves-
ticijos yra gana rizikingos. Portfelis yra 
aktyviai valdomas. Valdytojai siekia už-
tikrinti sklandų investavimo strategijos 
įgyvendinimą ir gauti strategijos tikslus 
atitinkančius rezultatus. Didelę port-
felio investicijų dalį sudaro investicijos 
į akcijas. Be to, nemaža portfelio dalis 
investuojama į pagal įvairias strategijas 
valdomus alternatyvaus investavimo 
ir obligacijų fondus. Portfelio lėšos dar 
gali būti investuojamos į nekilnojamojo 
turto, privataus kapitalo, žaliavų ir va-
liutų rinkas. Rinkos investavimo strate-
gijos tikslas – viso ūkio ciklo metu gauti 
rinkos rezultatus atitinkančią grąžą pri-
siimant mažesnę negu rinkos riziką.

„SEB Modern Growth“ fondas 
Rinkos investavimo strategija

„SEB Modern Aggressive“ fondas 
Agresyvioji investavimo strategija

Agresyviosios investavimo strategijos
tikslas yra užtikrinti kuo didesnį port-
felio vertės augimą prisiimant didesnę, 
tačiau griežtai kontroliuojamą riziką. In-
vestavimo strategija yra panaši į Rinkos 
investavimo strategiją, tačiau valdytojai 
turi daugiau investicijų parinkimo įga-
liojimų ir gali prisiimti didesnę bendrą 
portfelio riziką. Pagal šį portfelį gali būti 
investuojama į visas septynias turto 
klases, tačiau pagrindinis dėmesys ski-
riamas akcijoms, alternatyvaus investa-
vimo fondams, privataus kapitalo ir ža-
liavų investicijoms. Investicijos į valiutų 
ir obligacijų rinkas daugiausia naudoja-
mos tik norint stabilizuoti portfelį.
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turto klasės.

Lankstu, 

patrauklu 

ir saugu



Šiais laikais net ir privatūs inves-
tuotojai gali investuoti į beveik bet 
kurią pasaulio rinką tiesiog pasi-
rinkdami atitinkamą investicinį 
fondą. Investicijos į tokias rinkas 
grąžos duoda didėjant akcijų vertei 
ir joms mokant dividendus. Nors 
ilguoju laikotarpiu už investicijas 
į akcijas gaunama didesnė grąža 
negu už investicijas į obligacijas, in-
vesticijos į akcijas yra rizikingesnės, 
nes jų kainai įtaką daro bendrovės 
ir bendra ūkio situacija. 1900–2010 
metais vidutinė metinė akcijų grąža 
buvo 5,5 proc.; vis dėlto ilgalaikiai 
pasaulinės akcijų rinkos grąžos vi-
durkiai neparodo stiprių trumpalai-
kių vertės svyravimų ir reikšmingų 
atskirų šalių rinkų skirtumų. Pavyz-
džiui, Švedijos akcijų rinkoje šiuo 
laikotarpiu per metus vidutiniškai 
gauta apie 6 proc. grąža*, o Itali-
joje – vos 2 procentų.* Pasitaiko, 
kad kainų smukimo laikotarpiai 

prasideda labai staigiai ir trunka 
gana ilgai. Dėl šios priežasties 
į akcijų rinkas reikia investuoti 
ilgesniam laikui, bent jau 5 me-
tams.

*Šaltinis „Credit Suisse Global Investment Re-
turns Yearbook“, 2011 m. gegužė 19 d.

Fiksuoto pajamingumo vertybi-
niais popieriais prekiaujama sko-
los vertybinių popierių rinkoje, 
kuri yra dalijama į pinigų ir obli-
gacijų rinkas. Obligacijų ir kitų fi k-
suoto pajamingumo priemonių, 
kurių išpirkimas įvyks po ilgesnio 
laiko (kartais – tik po 30 metų), 
pajamingumas paprastai yra di-
desnis negu trumpalaikių obliga-
cijų, tačiau ilgalaikių priemonių 
rizika taip pat paprastai būna di-
desnė. Centriniai bankai turi gana 
daug fi nansų sistemos likvidumo 
ir trumpalaikių palūkanų normų 

reguliavimo būdų. Pagrindinis 
būdas – trumpalaikės palūkanų 
normos nustatymas; ši palūka-
nų norma keičiama atsižvelgiant į 
šalies infl iacijos prognozes ir pa-
geidaujamą infl iacijos dydį. Obli-
gacijų rinkoje vertybinių popierių 
pajamingumas nustatomas at-
sižvelgiant į paklausos ir pasiū-
los santykį, infl iacijos prognozes, 
emitento patikimumą, trukmę iki 
išpirkimo ir pasaulinių alternaty-
vų pajamingumą.

Alternatyvaus investavimo fondai – 
tai fondai, kurie, siekdami gauti tei-
giamos absoliučios grąžos, investuo-
ja pagal pačias įvairiausias strategijas 
ir prisiima įvairią riziką. Vieni fondai 
investuoja tik į akcijų, kiti – tik į 
obligacijų rinkas; esama ir inves-
tuojančiųjų į pinigų, valiutų, ža-
liavų rinkas. Strategijų yra įvairių: 
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Akcijos

Alternatyvaus
investavimo fondai

Obligacijos



Nekilnojamasis
turtas

Privatus 
kapitalas

pagal vienas strategijas siekia-
ma išnaudoti ūkio tendencijų 
pokyčius, pagal kitas – pasikei-
timus įmonių viduje, bendrovių 
susijungimus ar įsigijimus. Vis 
dėlto, nors strategijos ir skiriasi, 
visų alternatyvaus investavimo 
fondų tikslas yra vienas – gau-
ti teigiamos absoliučios grąžos, 
nesvarbu, kas vyksta pasaulio 
rinkose. Palyginti su įprastais 
akcijų ir obligacijų fondais, al-
ternatyvaus investavimo fondų 
valdytojai turi kur kas daugiau 
teisių priimti sprendimus dėl 
investicijų ir daugiau galimy-
bių parinkti sėkmingas inves-
ticijas. Tai taip pat reiškia, kad 
investuotojams gali būti kur kas 
sunkiau sekti, kaip kinta fondo 
investicijų struktūra. Dauguma 
alternatyvaus investavimo fon-
dų turi nustatę mažiausią inves-
ticiją, o daugelis geriausių fondų 
naujų lėšų apskritai nebepriima. 
Dėl šių priežasčių vienas patrau-
kliausių būdų investuoti į alter-
natyvaus investavimo fondus 
yra rinktis alternatyvaus inves-
tavimo fondų fondus.

Investicijų į nekilnojamąjį tur-
tą grąža gaunama dviem bū-
dais: iš nuomos arba iš paties 
turto vertės prieaugio. Iki šiol 
Amerikos nekilnojamojo tur-
to fondų (REITs) grąža virši-
jo ilgalaikę akcijų rinkų grąžą, 
o tokių investicijų rizika buvo 
mažesnė negu akcijų fondų. 
Dėl investicijų į nekilnojamąjį 
turtą didėja portfelio diversifi-
kacija, o dėl palyginti stabilių 
pajamų už nuomą nekilnoja-
masis turtas tampa panašus į 
obligacijas. Ilguoju laikotarpiu 
paprastai taip pat tikimasi ne-
kilnojamojo turto vertės au-
gimo (tai – akcijų ypatumas). 
Vis dėlto nekilnojamojo turto 
rinkoje kartais susiformuo-
ja kainų burbulai – siekiant jų 
išvengti, rekomenduojama in-
vestuoti į aukštos kokybės ge-
roje vietoje esantį nekilnoja-
mąjį turtą.

Privataus kapitalo investicijų tiks-
las – suteikti lėšų perspektyvioms 
bendrovėms, kad jos galėtų plės-
ti savo veiklą ir didinti vertę. Pri-
vataus kapitalo investicijų grąža 
gaunama vėliau pardavus tokias 
bendroves. Privataus kapitalo pro-
jektai yra didelės rizikos ilgalaikės 
investicijos, tačiau jų tikėtina grą-
ža taip pat yra gana aukšta. Ma-
žiausia privataus kapitalo investi-
cija dėl savo specifi kos gali siekti ir 
dešimtis milijonų eurų. Nuo tada, 
kai privatus kapitalas buvo pradė-
tas naudoti kaip investicinė prie-
monė, jo vidutinė metinė grąža 
gerokai viršijo akcijų rinkų grąžą. 
Privataus kapitalo fondo trukmė 
paprastai yra 7–12 metų. Fondo 
investicijų vertė didinama tobu-
linant įsigytas bendroves – šiam 
procesui akcijų rinkų pokyčiai turi 
palyginti nedidelį poveikį. Kadangi 
privataus kapitalo fondai neinves-
tuoja į akcijų rinkas, jie grąžą gali 
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Žaliavos Valiutos

kurti per ilgesnį laikotarpį. Akcijų 
rinkų svyravimai tokių fondų vei-
klai turi nedidelę įtaką. Pagrindinė 
privataus kapitalo fondų investi-
cijų rizika yra susijusi su įmonių, 
į kurias investuojama, vadovybe – 
tam, kad įmonė galėtų sėkmin-
gai plėstis, būtini kompetentingi, 
profesionalūs vadovai. Be to, pri-
vataus kapitalo investicijų likvidu-
mas dėl specifi nio šių investicijų 
pobūdžio dažnai yra gana žemas, 
ir investuotojai gali neturėti gali-
mybės tokias investicijas greitai 
parduoti.

Žaliavos gaminamos visame pa-
saulyje, tačiau prekyba jomis 
vyksta keliose biržose, pavydžiui, 
Čikagos ir Londono. Žaliavomis 
prekiaujama ir dabartinių kainų 
(spot), ir išankstinių sandorių (fu-
tures) rinkose. Per pastaruosius 
5–10 metų trijų pagrindinių žalia-
vų indeksų rezultatai buvo geresni 

negu JAV pinigų ir akcijų rinkos. 
Viena vertus, žaliavų paklausa pa-
prastai laikoma gana stabilia. Kita 
vertus, žaliavų kainų svyravimai is-
toriškai yra mažesni negu akcijų, 
tačiau didesni negu fi ksuoto pa-
jamingumo priemonių. Tai reiškia, 
kad žaliavų kaina gali didėti net ir 
tada, kai kitų turto klasių rezulta-
tai būna gana prasti. Pagrindinė 
su investicijomis į žaliavas susijusi 
problema yra tai, kad žaliavų kai-
noms dažnai įtakos turi sunkiai 
numatomi įvykiai – stichinės ne-
laimės, ligų epidemijos ar karai.

Investicijų į valiutų rinkas grą-
ža yra beveik nesusijusi su ak-
cijų ir pinigų rinkų rezultatais. 
Dėl šios priežasties valiutos yra 
gera portfelio rizikos išskaidy-
mo priemonė. Daug tarptauti-
nių bendrovių valiutų rinkose 
dalyvauja norėdamos apdrausti 
užsienio valiuta gaunamus pini-
gų srautus. Pagrindinis jų tiks-

las – ne gauti teigiamą grąžą, o 
apsidrausti nuo valiutos kainos 
svyravimų. Dėl šios priežasties 
profesionalūs portfelių valdyto-
jai valiutų rinkoje gali rasti ne-
mažai uždarbio galimybių. Vis 
dėlto istorija rodo, kad progno-
zuoti valiutų kursų pokyčius yra 
sudėtinga, todėl valiutų fondai, 
norėdami rasti tokio uždarbio 
galimybių, rinkas analizuoja ir 
jose prekiauja naudodami tech-
ninius modelius. Veiksniai, į ku-
riuos svarbu atsižvelgti prekiau-
jant valiutų rinkoje, yra rizikos 
tolerancija, pinigų politika, tech-
ninė prekyba, kapitalo srautai ir 
palūkanų normų skirtumai. Jei 
palūkanos įvairiose šalyse skiria-
si, investuotojai dažnai skolina-
si pigesne valiuta ir gautas lėšas 
skiria tos šalies, kurioje palū-
kanos didesnės, indėliams ar 
fiksuoto pajamingumo vertybi-
niams popieriams (carry trade). 
Vis dėlto tokiu atveju prisiima-
ma rizika, kad, valiutos kursui 
pasikeitus nepalankia linkme, 
investuotojai gali turėti tam ti-
krą nuostolį.



žingsnių

investavimo

procesas

Modernaus investavimo fondų
strateginis planavimas

• Šie fondai neturi lyginamųjų indeksų.
• Tinkamiausios investicijos renkamos iš daugelio
   turto klasių.
• Strategijų lankstumas padeda greitai keisti portfelių
   struktūrą atsižvelgiant į naujausias pasaulio rinkų
   tendencijas.
• Parenkant investicijas atliekama strateginė turto
   klasių ir fondų valdytojų analizė.
• Parenkant konkrečius investavimo instrumentus
   glaudžiai bendradarbiaujama su „Manager Research“
   komanda.
• Numatoma grąža ir rizika lemia portfelių investicijų
   struktūrą.
• Pagrindinis dėmesys skiriamas ilgalaikėms investicijoms, 

o ne trumpalaikiams spekuliaciniams sprendimams.
• Rizikos valdymo politika orientuota į siekį išvengti
   portfelio vertės mažėjimo bet kokiomis rinkos sąlygomis.



Atliekama rinkų analizė,
įvertinamos rinkų tenden-
cijos ir specifi nės investa-
vimo sąlygos. Taip pat at-
sižvelgiama į numatomus 
makroekonomikos poky-
čius, pinigų rinkų tenden-
cijas ir rizikos toleranciją.

Įvertinamos visos turto
klasės, kurios gali būti
įtraukiamos į investicinį
portfelį. Akcijų, obligacijų,
alternatyvaus investavimo
fondų, nekilnojamojo tur-
to, privataus kapitalo, ža-
liavų ir valiutų rinkoms 
dauguma pokyčių daro 
skirtingą įtaką, todėl nu-
statoma galima kiekvie-
nos turto klasės grąža, 
rizika, visų turto klasių 
tarpusavio koreliacija. Sie-
kiant tinkamai suvaldyti 
riziką, prognozuojami re-
zultatai lyginami su istori-
niais pokyčiais.

Kurdami investavimo stra-
tegiją ir rinkdamiesi inves-
ticijas portfelių valdytojai 
atsižvelgia į rinkų perspek-
tyvas ir turto klasių anali-
zę. Investavimo strategija 
kuriama atsižvelgiant į pri-
imtiną riziką ir pageidau-
jamą grąžą. Įvairių turto 
klasių dalis portfelyje yra 
nustatoma atsižvelgiant į 
numatomą riziką, grąžą ir 
turto klasių tarpusavio ko-
reliaciją.

Pagal investavimo strategi-
ją sudaromi konkretūs in-
vesticiniai portfeliai. Norint 
sudaryti tinkamos sudėties 
portfelius, itin daug dėme-
sio skiriama įvairių inves-
ticijų tarpusavio sąveikai. 
Konkrečios investicinės 
priemonės parenkamos 
bendradarbiaujant „In-
vestment Strategy“,„Mana-
ger Research“ ir „Key Asset 
Management“ valdytojų ir 
analitikų komandoms.

Rinkų
perspektyvos1 2 3 4Turto klasių

analizė
Investavimo
strategija

Portfelio
struktūra
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Norėtumėte sužinoti daugiau?
 
Jei pageidaujate gauti daugiau informacijos apie modernaus investavimo fondus, maloniai kvie-
čiame kreiptis į savo šalies privačiosios bankininkystės padalinį:

Danijoje – tel. +45 331 813
sebprivatebanking@seb.dk

Estijoje – tel. +372 6656 200
privaatpangandus@seb.ee 

Suomijoje – tel. +358 9 131 551 
privatebanking@seb.fi

Latvijoje – tel. +371 6777 9799 
private.banking@seb.lv

Lietuvoje – tel. +370 5 268 2888 
privaciojibankininkyste@seb.lt 

Liuksemburge – tel. +352 26 231 
contact@sebprivatebanking.com 

Norvegijoje – tel. +47 22 82 70 00 
privatebanking@seb.no

Singapūre – tel. +65 6357 0895 
singapore@sebprivatebanking.com.sg

Didžiojoje Britanijoje – tel. +44 20 7246 4000 
contact@sebprivatebanking.com

www.seb.se/privatebanking 
www.seb.lt

Šiame dokumente pateikta reklaminio pobūdžio informacija apie SEB teikiamas investavimo paslaugas. Nors jo turinys yra pagrįstas 
patikimais laikomais šaltiniais, SEB nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių galima patirti remiantis tokia informacija. Jeigu 
šiame dokumente pateikta nuoroda į investicinį tyrimą, rekomenduojama perskaityti visą ataskaitą arba susipažinti su informacija, pa-
teikta www.seb.se/mb/disclaimers. Su apmokestinimu susijusi informacija gali tapti neaktuali ar netikti Jūsų konkrečiu atveju. Investi-
cinėmis priemonėmis gaunama grąža susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o istorinė grąža negarantuoja tokių pačių rezul-
tatų ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei fondai ar Jūs patys investuojate užsienio valiuta, 
investicijų grąžai įtakos gali turėti valiutų kursų pasikeitimai. Už savo investavimo sprendimus esate atsakingi tik Jūs, todėl prieš juos 
priimdami turėtumėte išsamiai susipažinti su visa prieinama informacija. Daugiau informacijos galite rasti www.seb.se arba kreipkitės į 
savo SEB privatų bankininką.


