
Antroji banga: ko laukti ?



Gegužės antroje pusėje ir birželį pasaulis pradėjo atsipalaiduoti.

Pirmoji viruso banga buvo nuslopinta, ekonomikos pradėjo

atsigauti, pasaulis vėl atsivėrė. Tačiau šiandien situacija gera ne

visur. Turtingai gyvenančių Europos šalių dauguma su iššūkiais

tvarkosi puikiai. Bet Balkanų šalims sekasi žymiai prasčiau.

Tuo tarpu JAV (ir bendrai Amerikos) išlieka pagrindiniu viruso

židiniu pasaulyje. Tiek dėl JAV vykusių protestų, tiek dėl noro

greitai ir pilnai atidaryti šalį, pandemija JAV iš esmės net nebuvo

prislopinta. Į Pietų Ameriką virusas atkeliavo kiek vėliau ir nors kai

kurios kontinento valstybės nedelsiant ėmėsi griežtų priemonių,

tiek dėl silpnų valdžių, tiek dėl kai kurių valstybių lyderių veiksmų

(pvz. Brazilija), situacija Pietų Amerikoje išlieka prasta.

Azijos šalys tvarkosi skirtingai. Pietryčių Azija, kurioje ir užgimė

CoViD-19, tvarkosi panašiai kaip turtingoji Europa. Tačiau Indija,

Pakistanas, Iranas, kai kurios Arabijos Pusiasalio šalys išlieka viruso

židiniais.

Kas vyksta pasaulyje ?

CoViD-19 situacija

Pandemija Europoje valdoma

Šaltinis: ECDC



CoViD-19 situacija

Šaltinis: ECDC



❖ Finansų rinkų dalyviai nusiteikę optimistiškai. Nepaisant

didėjančio virusu užsikrėtusių asmenų skaičiaus, tęsiasi

rizikingų aktyvų kainų augimas.

❖ Pasaulyje be CoViD-19, S&P 500 indekso vertė metų

pabaigoje tikėtina būtų siekusi maždaug 3400 – 3500. Liepos

pabaigoje indekso vertė būtų siekusi 3200 – 3300.

❖ Dabartinė S&P 500 indekso vertė nuo šios teorinės vertės

atsiliekamažiau nei 5%.

❖ Toks verčių skirtumas rodo didelį optimizmo kiekį, nes,

remiantis analitikų prognozėmis, JAV ekonomika dėl CoViD-

19 praras apie 5-10% vertės.

❖ Todėl rinkos dalyviai tikėtinus praradimus vertina mažiau,

nei analitikai.

❖ Kas lemia tokią optimistinę poziciją ?

Rinkos tikisi geriausio

Finansų rinkos

S&P 500 vertės pokyčiai

Šaltinis: Investing.com
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Iš kur optimizmas ?

Didelė dauguma makroekonominių rodiklių yra žymiai

geresni, nei buvo tikėtasi. Eilinį kartą pastebima, kad

žmonės (įskaitant ekonomistus) yra itin inertiški ir

dramatiški. Todėl pandemijos pradžioje darytos prognozės

buvo per daug pesimistinės ir realybės neatitinka. Panašu,

jog šokas pasauliui buvo mažesnis, nei tikėtasi. Dėl ko ir

atsigavimas gali būti staigus.

Nors užsikrėtimų skaičius ir toliau auga, mirtingumo

rodikliai nuolat gerėja. Papildomi į sveikatos infrastruktūrą

alokuoti resursai, kaip ir pavasarį įgyta patirtis, atsiperka.

Taip pat veikia įvairios socialinio atstumo palaikymo

priemonės. Vis mažiau užsikrėtimų baigiasi tragiškai.

Galiausiai, šalys didina testavimo apimtis, dėl ko fiksuojama

vis daugiau lengvų arba besimptomių užsikrėtimų.

Tikimybė, jog dar šiais metais rinkai bus pristatyta CoViD-19

vakcina artėja prie šimto procentų. Šiuo metu egzistuoja

bent viena ribotam naudojimui patvirtina vakcina, o ne

mažiau keturių vakcinų yra trečioje fazėje (paskutinė fazė,

prieš vakciną leidžiant į rinką). Viso yra kuriama daugiau nei

155 vakcinos. Tuo tarpu įvairių vaistų, švelninančių

simptomus, atrasta daugybė.

Centrinių valdžių ir centrinių bankų veiksmai padėjo

išvengti finansinės krizės. Nors ilguoju laikotarpiu jie gali

turėti neigiamos įtakos, trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu

rinkoms suteikė reikiamo likvidumo. Dėl to, nors rinkos

dalyviai tikėjosi itin prastų įmonių rezultatų šių metų antrą

ketvirtį, prasidėjęs rezultatų skelbimo sezonas rodo, kad

įmonėms išgyventi krizę sekėsi geriau, nei tikėtasi.

Šaltinis: Bloomgerg, ECB, FED, FT, Investing, NYT, Worldometers



Nuo pat pandemijos pradžios buvo teigiama, kad rudenį tikrai

turėsime antrą viruso bangą. Tačiau tuo metu tai buvo sakinys, skirtas

žmonėms nuraminti. Nes jis kilo iš idėjos, jog šiltuoju metų laiku

CoViD-19 nustos plisti.

Tačiau atsižvelgiant į faktus būtų sudėtinga teigti, jog CoViD-19

plitimui didelę įtaką turi šiltesnis oras. Darosi vis labiau akivaizdu, jog

didžiausią įtaką turi valstybių greita reakcija, visuomenės

sąmoningumas ir gebėjimas stabdyti naujų židinių plitimą.

Pavyzdžiui JAV naujų užsikrėtimų per dieną skaičius liepos mėnesio

viduryje yra didžiausias nuo pandemijos pradžios ir augantis. Tuo

tarpu Danijoje užsikrėtimų skaičius aukščiausias buvo kovo-balandžio

mėnesiais, o šiuo metu yra itin žemas. Nors Danija milijonui gyventojų

atlieka kone dvigubai daugiau testų, nei JAV.

Tad kalbėti apie rudenį ateisiančią antrą bangą yra iš dalies

neprasminga. Žymiai prasmingiau kalbėti apie valstybės gebėjimą

užkirsti kelią viruso plitimui. Antroji banga ateina ne dėl blogo oro, o

su prasto pasiruošimo ir lėtos reakcijos.

Antrosios bangos naratyvas

Kas yra antra banga ?

Naujų užsikrėtimų skaičius per dieną Danijoje

Šaltinis: Worldometers

Naujų užsikrėtimų skaičius per dieną JAV



❖ Pirmiausia mes dar nežinome, ar rudenį tikrai turėsime

antrą bangą. Labai tikėtina, jog bus pripažinta, kad antroji

banga tėra mitinis naratyvas, o realiai situacija priklauso nuo

to, kaip griežtai visuomenė laikosi rekomendacijų.

❖ Jei rudenį bus stebimas naujų užsikrėtimų augimas,

pirmiausia tikėtina bus ribojimas tarptautinis judėjimas. Tad

turizmo ir aviacijos sektoriams bus sunku.

❖ Galimi trumpalaikiai masinių renginių draudimai,

reikalavimai viešose vietose laikytis atstumo, dėvėti kaukes.

❖ Pilno ekonomikos uždarymo tikėtis nereikia. Visas pasaulis

jau turi patirties, žinių ir resursų, skirtų kovoti su virusu.

Todėl pavasarį stebėtas scenarijus nesikartos.

❖ Antroji banga nėra neišvengiamas reiškinys. Didžioji dalis

pasaulio deda visas pastangas, idant šio reiškinio pavyktų

išvengti. Todėl rudenį blogai bus ne visiems.

Antrąją bangą susigalvojome patys

Rudenį baisu nebus

Nebūk pranašu ir neburk iš kavos
tirščių. Antrosios viruso bangos
neišvengiamumą sugalvojome patys.

Pavasario scenarijus nesikartos.
Ilgalaikių masinių ekonomikos
uždarymų daugiau nematysime.

Turizmo, aviacijos sektoriai šiais
metais neatsigaus. Naujų atvejų
augimas lems kelionių ribojimus.

Medicinos personalas ir infrastruktūra
tapo labiau pritaikyti kovai su virusu.
Todėl kovoti su virusu vis lengviau.



❖ Net jei antrosios viruso bangos nebus, rudenį labai tikėtina

antroji finansų rinkų korekcija. Greičiausiai mažiau dramatiška

nei pavasarį, tačiau 10-20% kritimas teoriškai įmanomas.

❖ Per antrąjį ir trečiąjį 2020 metų ketvirčius mažės valstybių

pagalbos įmonėms ir gyventojams apimtys, ūkio subjektams

teks pradėti mokėti atidėtus finansinius įsipareigojimus, dings

dalis subsidijų. Tai lems augantį nemokumų ir bankrotų skaičių.

❖ Antrosios viruso bangos baimė taip pat skatins investuotojus, o

ypač smulkiuosius, išparduoti pozicijas, fiksuoti pelną.

❖ Tikėtiną ateities kainų kintamumą matuojantis VIX indeksas vis

dar laikosi virš istorinio vidurkio. Tai rodo, jog rizikos draudimo

pardavėjai (instituciniai investuotojai) nemano, jog bent jau

artimiausia ateitis bus rami.

❖ Tad turime visas dedamąsias, reikalingas korekcijai.

❖ Jei tokia korekcija rudenį vyks, tai greičiausiai bus gera proga

apsipirkti.

Antroji korekcija

Tikėtina korekcija rinkose

Rinkos dalyviai tikisi aukštesnio nei įprasta kintamumo
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Šis prezentacija (toliau – Prezentacija) parengta informacijos, turimos šios Prezentacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas

nereikalauja kitaip, Prezentacijoje pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes Prezentacijos paskelbimo dieną, tačiau

nebūtinai po Prezentacijos paskelbimo.

Ši Prezentacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones ar paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokias

finansinių priemonių, vertybinių popierių, finansinių paslaugų pirkimo ir/ar pardavimo sutartis, investuotojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi ir

visomis su konkrečiomis investicijomis susijusiomis rizikomis. Prezentacijos turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių

klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į vertybinius popierius susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas esamas ar potencialus

investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo armokesčių konsultantus.

Šioje Prezentacijoje yra teiginių būsimuoju laiku, kurie grindžiami autoriaus subjektyvia nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių

tendencijų, galimai turėsiančių įtakos finansų rinkoms. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus įmonių veiklos bei finansinius

rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, geopolitinę ir makroekonominę situaciją, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą

informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima šios Prezentacijos paskelbimo dieną. Autorius įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti

šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Ši Prezentacija ir/ar kita medžiaga, įskaitant visą reklaminę medžiagą, kurią parengia autorius, negali būti platinama ar skelbiama viešai. Jei dalinsitės šia

informacija ir/ar Prezentacija su trečiaisiais asmenimis, tiek pats faktas, tiek galimos jo pasekmės bus Jūsų asmeninė atsakomybė.

Atskleidimas


