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Kas yra investicinis fondas?Kas yra investicinis fondas?

Investicijų
Valdymo 
Įmonė

Investuotojai

Investuotojai

Investuotojai



Kuo investicinis fondas skiriasi nuo Kuo investicinis fondas skiriasi nuo 
savanorisavanorišško pensijko pensijųų fondo?fondo?

Investicinis fondas
Skirtas tiek fiziniams 
asmenims, tiek 
įmonėms
Nesuteikia papildomų
mokestinių lengvatų
Terminas neribotas

Pensijų fondas
Skirtas fiziniams 
asmenims
Įmokas galima atimti iš
apmokestinamų pajamų
Skatinamas ilgalaikis 
investavimas (>10 m.)



InvesticiniInvesticiniųų fondfondųų rrūūššysys

Pagal turto klasę:
Akcijų, obligacijų, pinigų rinkos, mišrūs
Alternatyvūs – NT, žaliavų, “hedge” fondai

Pagal geografinį regioną:
Pasauliniai, išvystytų rinkų, besivystančių
rinkų, regioniniai

Pagal platinimo būdą:
Vieši, privatūs



InvesticiniInvesticiniųų fondfondųų rrūūššysys

Pagal išpirkimo būdą:
Atviri, uždari

Pagal valdymo būdą:
Aktyviai valdomi, indeksiniai/ETF



Investiciniai fondai LietuvojeInvesticiniai fondai Lietuvoje

http://www.finasta.lt/
http://www.dnbnord.lt/
http://www.jtiv.lt/
http://www.nordea.lt/
http://www.parexinvest.lt/
http://www.prudentis.lt/
http://www.danskebankas.lt/investavimas
http://www.seb.lt/
http://www.sci.lt/
http://www.sfv.lt/
http://www.ubiv.lt/
http://www.ipv.lt/
http://www.suprema.lt/pub/web/LT/lt
http://www.swedbank.lt/lt/


Kaip iKaip iššsirinkti?sirinkti?

Grąža
Reitingai
Investavimo strategija
Valdytojų reputacija
Valdymo kaštai



IstorinIstorinėė grgrąžąža a –– diddidžžiausias mitasiausias mitas

Visiškai nieko nepasako apie ateities grąžą
“Žvaigždės” dažnai tampa “atsiliekančiais”
“Atsiliekantys” retai tampa “žvaigžėmis”



Palyginamieji indeksaiPalyginamieji indeksai

Leidžia palyginti fondo grąžą su bendra 
rinkos grąža
Indeksas turi atitikti fondo strategiją
Sistemingas indekso aplenkimas – labai 
retas reiškinys



FondFondųų reitingaireitingai

Morningstar, Lipper, Standard&Poors
Dažniausiai orientuoti į santykinę grąžą
rizikos vienetui
Linkę išskirti “ant bangos” esančius fondus
Pagalbinis, bet ne lemiantis kriterijus



Strategijos patrauklumasStrategijos patrauklumas

Ar investavimo strategija pakankamai 
argumentuota?
Pavojus – “madingos temos” pirkimas 
aukščiausiame taške
Orientaciją į “stilių”, o ne į trumpalaikę
“temą”
Strategijos kaitaliojimas – pavojaus 
signalas



Valdytojo reputacijaValdytojo reputacija

Fondų valdytojai – keičiasi
Komandinio darbo įtaka
Talentas išryškėja tik per labai ilgą laiką
Pavojus sėkmingiems fondams tapti per 
dideliais
Geri fondai tam tikru metu uždaromi 
naujoms investicijoms



Valdymo kaValdymo kašštaitai

Vienintelis objektyvus kriterijus, tiesiogiai 
įtakojantis rezultatus
Kaštai: platinimo, valdymo, marketingo, 
komisinių...
Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK)
Brangus ≠ geras



Indekso fondai ir ETFIndekso fondai ir ETF

Fondai, kurie siekia ne aplenkti, o atkartoti 
pasirinktos rinkos indeksą (vidurkį)
Retas aktyviai valdomas fondas aplenkia 
indeksą
Minimalūs valdymo kaštai



Kaip iKaip iššsirinkti? (2)sirinkti? (2)

Rizikos profilis
Kaštai 
Plačiai diversifikacijai – indekso fondai
Nišinėms investicijoms – aktyviai valdomi 
fondai

Valdytojo kompetencija ir motyvacija
Fondo dydis
Reitingas, santykinė ilgalaikė grąža



AAččiiūū uužž ddėėmesmesįį!!
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