
Šiame dokumente yra pateikta informacinio pobūdžio informacija apie Vilniaus universiteto fondo vykdomą neliečiamojo kapitalo investavimo veiklą. Informacija nėra audituota ir yra pateikta 
pagal fondo vadovybės žinomus duomenis nurodytai datai. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, istorinė teigiama panašių turto klasių investavimo grąža 
nereiškia grąžos ateityje, tad nėra garantijos, kad fondo investavimo grąžos tikslai bus pasiekti. Informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pirkti ar parduoti finansines 
priemones. Fondas nėra skirtas asmeninėms investicijoms, fondo veiklos tikslas – investuoti rėmėjų lėšas ir gautas pajamas naudoti Vilniaus universiteto veiklai gerinti. 

           Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas        

Pirmasis universitetinis neliečiamojo kapitalo fondas Lietuvoje, siekiantis iš      
investuotos paramos generuojamos grąžos užtikrinti Vilniaus universiteto 
pasaulinį konkurencingumą. 
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Investicijų valdymo 

ataskaita 

2020 II ketv. 

Justinas 

Noreika, CFA 
Šarūnas 

Barauskas 
Mindaugas 

Mažeikis, CFA 
Prof. Konstantinas 

Pileckas 
Alius 

Jakubėlis, 

pirmininkas 

Įsteigimas: 2016.04 

Neliečiamojo kapitalo suformavimas: 2017.05 

Investicijų valdymo pradžia: 2019.01 

Neliečiamojo kapitalo rėmėjų skaičius: 85 

Neliečiamojo kapitalo dydis: 2 206 729 Eur 

Investicijų valdymo rezultatas nuo 2019.01: +42 447 Eur 

Panaudota VU finansavimui: -5 000 Eur 

Portfelio vertė: 2 244 175 Eur 

Portfelio investicijų grąža nuo 2019.01: +2,5% 

 

Ačiū investicijų valdybos nariams-savanoriams: Direktorius: Susisiekim: 

Investicijų valdybos komentaras: 

„Besimaišantis gerų ir blogų naujienų srautas toliau kaitino kapitalo rinkas. Akcijų rinka užtikrintai kilo nepaisant blogų naujienų dėl 

COVID-19. Dauguma ekonomikų rodė atsigavimo ženklus, mažėjo bedarbystės rodikliai, gerėjo vartotojų pasitikėjimo, gamybos ir 

net NT sektoriaus rodikliai. Visgi virusas dar pristabdė atsivėrimo planus kai kuriose valstybėse. 

Centriniai bankai toliau aktyviai plėtė fiskalinių ir monetarinių pagalbos priemonių paketus siekiant palaikyti rinkas ir ekonomiką. 

Tikimasi, kad įmonių pelnai pradės atsigauti jau šių metų III-IV ketvirtį ir toliau augs 2021 m. eigoje. 

Rinkoje jaučiamas pinigų perteklius po truputį jaučiamas ir akcijų bei obligacijų rinkose. Investuotojų optimizmas, kad virusas bus 

suvaldytas ir kad ekonomika yra tvariame atsigavimo kelyje, vis stiprėja. Tačiau išlieka didelė rizika, kad pasibaigus palūkanų 

„atostogoms“ ir skatinimo programoms, rodikliai gali nepasiekti prognozuojamų dydžių, o akcijų rinka taps perkaitusi. 

Fondas toliau laikosi savo nustatytos ilgalaikės investavimo strategijos išlaikydamas plačiai diversifikuotą portfelį. Kadang i rinkose 

išlieka daug neapibrėžtumo, investuojama periodiškai ir nedidelėmis sumomis. Norime sulaukti tvaresnių indikatorių dėl gerėjančių 

verslo rodiklių“, - komentuoja Alius Jakubėlis, Vilniaus universiteto fondo investicijų valdybos pirmininkas. 

 

 

Investicijų portfelis ir rezultatai pagal turto klasę 

Portfelio vertės pokytis Portfelio rezultatų dinamika 

Vilniaus universiteto fondo bendri duomenys 

http://www.vuf.lt/

