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Devinta paskaita – „Investicijų 
portfelio sudarymas“ 
Žurnalo „Investuok“ Video paskaitų „Investavimo ABC“ konspektas

Prieš Pradedant Paskaitą, Pakartokime, 
ką sužinojome Praėjusioje Paskaitoje, 
kurioje nagrinėjome investavimo 
tikslus:

Kiekvienas investuotojas pirmiausia sau turėtų atsaky-
ti „Koks mano investavimo tikslas?“ Ar kaupiame pinigus 
ateičiai tam tikram pirkiniui, ar norime išsaugoti kapitalą, 
pensijai ir pan. Be to, reikia apibrėžti, kokiam laikotarpiui 
investuojame, kokią riziką ir kokius maksimalius praradi-
mus galime toleruoti. Tik atsakę į šiuos klausimus, gali-
me pasakyti, kokios vidutinės metinės grąžos galime tikė-
tis iš savo investicijų. Ne pirmiausia bandyti nustatyti kiek 
grąžos noriu, bet pirma įvardinti laikotarpį, toleruotinus 
nuostolius ir tik tada pereiti prie siekiamo pelningumo. 

Atsakius į šiuos klausimus, galima pradėti formuoti in-
vesticijų portfelį. Jums tinkantį ir priimtiną investicijų 
portfelį.

Paskaitos aPibendrinimas
Šioje paskaitoje nagrinėsime kas yra investicinis portfelis, 

kodėl rekomenduojama geriau išskaidyti investicijų portfelį 
plačiai tarp skirtingų turto klasių, tarp daugybės priemonių, 
nei turėti 1-2-3 skirtingas investicijas. Galiausiai pakalbėsi-
me apie dažniausiai nurodomas investicijų portfelio paskirs-
tymo strategijas. Skirtingiems žmonėms rekomenduojami 
skirtingo paskirstymo investiciniai portfeliai. 

kas yra investicinis Portfelis?
Daugelis išgirdę šį žodį gali įsivaizduoti standartinį dar-

bo portfelį, į kurį sudedama daug dokumentų, kartais fil-
muose matome, kad portfeliuose žmonės nešiojasi daug 
pinigų. Iš esmės šis apibrėžimas atkeliavo iš to, kad anks-
čiau akcijos, obligacijos buvo popieriniai dokumentai, ku-
rie pažymėdavo, kad aš, investuotojas, turiu tam tikrą dalį 
akcijų ar obligacijų. Visus tuos vertybinius popierius dėda-
vome į portfelį ir ten juos saugodavome. Bet šiandien visas 

investicijų pasaulis perėjo į elektroninę formą ir dauguma 
investavimo priemonių atsispindi vertybinių popierių sąs-
kaitoje – ten matote atitinkamus elektroninius įrašus. 

Kai dabar kalbame apie investicijų portfelį, iš tiesų kalba-
me apie tam tikrą pyragą, kuris yra padalintas tam tikroms 
priemonėms. Standartiškai dauguma žmonių investuoja į 
akcijas ir obligacijas. Tas investicinis portfelis, tas pyragas, 
gali būti sudarytas iš dviejų dalių. Be jų, gali būti ir žalia-
va, ir auksas, ir nekilnojamasis turtas. Investicijas sudaro 
daug skirtingų dalelių ir jas sudėję į vieną, gauname ben-
drą portfelį, kuris mums tinkamas. 

Kai ateityje kalbėsime apie investicinį portfelį, visada 
omenyje turėsime kas jį sudaro – kokios turto klasės ir ko-
kią jo dalį užima.

kokios Priemonės gali jį sudaryti?
Pirmiausia investicinės priemonės grupuojamos į sau-

gias ir rizikingas. Prie saugių investavimo priemonių pri-
skiriami grynieji pinigai, indėliai bankuose, pinigų rinkos 
priemonės ir trumpalaikės obligacijos. Rizikingos – akci-
jos, akcijų fondai, nekilnojamojo turto fondai, auksas, ža-
liavos bei kitos alternatyvios investavimo priemonės, ku-
rios pasižymi daug didesniais vertės svyravimais. 

Kai toliau kalbėsime apie konkrečias investicijų portfelio 
išskaidymo strategijas, visų pirma šnekėsime apie tai, ko-
kia dalis bendro portfelio turi būti nukreipta į saugias prie-
mones, ir kokia dalis nukreipta į rizikingas investavimo 
priemones. O paskui jau galėsime kiekvieną iš šių dviejų 
smulkinti labiau iki konkrečių turto klasių. Tačiau pirmas 
žingsnis – padalinti portfelį į dvi dalis – rizikingą ir saugią. 

Kodėl reikalingas plačiai išskaidytas investicijų portfelis? 
Dėl bendro portfelio rizikos sumažinimo. Pavyzdys – JAV 
akcijos ir JAV obligacijos. Abi šias turto klases atspindin-
čias kainos kitimo kreives sukėlus į vieną grafiką ir papil-
domai nubrėžus dar vieną kreivę, kuri rodytų kaip keistų-
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si investicijų vertė, jei suma būtų paskirta ne vienai kuriai 
nors priemonei, o abiem po lygiai, pamatytume, jog tokio 
portfelio, kuris paskirsto investicijas po lygiai, grąža būtų 
mažesnė nei akcijų. Bet šiuo laikotarpiu, kai įvyko krizė, 
akcijų kainos koregavosi labai stipriai, bendra tokio portfe-
lio grąža tik šiek tiek atsiliko nuo akcijų, bet rizika (maksi-
malūs nuosmukiai) buvo sumažinti beveik dvigubai. 

Paskirstydami investicijas, sumažinome maksimaliai ga-
limą pasiekti grąžą, tačiau riziką sumažinome dar labiau. 
Kartais sakoma, kad skaidymas naudingas tam, kad mak-
simizuotume grąžos galimybes, tačiau yra priešingai – pla-
taus išskaidymo tikslas priešingas – tikslas išskaidyti riziką. 

Jei pavyksta sumažinti riziką nesumažinant pelningu-
mo, reiškiasi, išskaidymo tikslas pasiektas. Jei susimažinus 
riziką pelningumą pavyktų dar ir padidinti, tuomet vie-
nu šūviu nušaunate du zuikius, tačiau bendrai išskaidymo 
tikslas – rizikos sumažinimas. Kaip rodo ankstesnis labai 
paprastas pavyzdys – praktikoje tai įmanoma įgyvendinti. 

Nors ir paprastas, tačiau prieš tai minėtas paskirstymas 
akcijoms ir obligacijoms po lygiai, po 50 proc., yra vienas 
populiaresnių išskaidymo metodų, tačiau išskiriami trys 
pagrindiniai: rikiuojami nuo saugesnio iki rizikingiausio. 

Pirmasis vadinamas konservatyviu, antrasis – subalan-
suotu, trečias – agresyvus investicijų portfelis. 

Toliau nagrinėsime kaip skiriasi šių portfelių sudėtis ir 
kokiam investuotojui jis rekomenduojamas. 

Pradėkime nuo pirmojo: 

konservatyvus investicijų Portfelis. 
Tikslas – apsaugoti pinigus nuo nuvertėjimo ir uždirb-

ti maždaug tiek, koks yra infliacijos tempas. Toks investici-
jų portfelis didžiausią dalį (maždaug du trečdalius) bendro 
paketo investuoja į saugias investicines priemones: pini-
gus, indėlius ir trumpalaikes valstybines obligacijas. Ta-
čiau siekiant bent šiek tiek didesnės grąžos nei infliacija, 
tam tikrą dalį (maždaug trečdalį) investicijų portfelio ga-
lima investuoti į rizikingą turtą: akcijas, žaliavas ar nekil-
nojamąjį turtą. 

Toks portfelis rekomenduojamas žmonėms, kurių am-
žius – 60 metų ir daugiau. Tiems, kurie investuoti gali 
trumpiau nei 5 metus, ir tiems, kurie negali susitaikyti su 
dideliais investicijų vertės svyravimais.

Tokio portfelio trumpalaikiai nuostoliai neturėtų viršy-
ti 10–15 proc. 

Smulkiau
Detaliau nagrinėjant konservatyvų portfelį, pateikiame 

kitą pyragą, kaip turėtų atrodyti jo paskirstymas konkre-
čiai pagal turto klases. Kol kas sakėme, kad 70 proc. bendro 
portfelio turėtų būti investuota saugiai, 30 proc. rizikingai. 
Kaip vertėtų paskirstyti tuos 30 proc., kurie skirti rizikin-

goms investicijoms? Pasiūlymas galėtų būti toks: pusė tos 
dalies maždaug 15 proc. investuoti į akcijas, likusius 15 
proc. padalinti į dvi dalis ir 7,5 proc. skirti nekilnojamajam 
turtui ir 7.5 proc. – žaliavoms (konkrečiai auksui).

Toks portfelis suteikia saugumo. Jo vertė svyruoja pa-
kankamai nedaug. 30 proc. skirtų rizikingoms investici-
joms lemia, jog bendrai uždirbate šiek tiek daugiau nei inf-
liacija, tačiau didžioji dalis investuota saugiai ir užtikrina 
stabilumą. 

subalansuotas Portfelis 
Tikslas – stabilus investicijų vertės augimas ilguoju lai-

kotarpius. Toks portfelis dažniausiai išskaidomas pusiau. 
Pusę paskiriant saugioms, kitą pusę – rizikingoms. Kam 
toks portfelis rekomenduojamas jau aptarėme anksčiau. 

Rekomenduojamas tiems, kurių investavimo laikotar-
pis svyruoja nuo 5 iki 10 metų, kurių amžius tarp 40–60 
metų, ir kurie pasiruošę priimti didesnius vertės svyravi-
mus. Trumpalaikiai nuostoliai gali siekti 20–30 proc. 

Smulkiau
50 proc. paskiriama saugioms priemonėms – paprastai 

valstybių obligacijoms. Kitas 50 proc. nukreipiama į rizi-
kingas turto klases: 25 proc. paskirti akcijoms, 12.5 proc. 
– nekilnojamajam turtui ir tiek pat 12.5 proc. žaliavoms ar 
auksui. 

Pusė portfelio generuoja pastovias pajamas iš obligacijų 
mokamų palūkanų, kita dalis investuojant ilgesniam laikui 
padeda uždirbti daugiau: akcijų pelno augimas, mokami 
dividendai, nekilnojamojo turto nuomos pajamos, turto 
vertės padidėjimas, o nedidelė dalis – apie 10 proc. skir-
ta auksui – apsaugoti nuo didelės infliacijos. Tuo pačiu šios 
dalies svyravimai kitų atžvilgiu sunkiai prognozuojami ir 
vėl sumažina bendrą portfelio riziką. 

agresyvus Portfelis
Tikslas – kaupiamos arba sukauptos vertės maksimalus 

auginimas labai ilgą laikotarpį. Kas sudaro tokį portfelį? 
Didžioji dalis investuojama į rizikingas turto klases, rizi-
kingas priemones: akcijos, nekilnojamasis turtas, žaliavos. 
Siekiant bent šiek tiek minimizuoti riziką, dalis, maždaug 
trečdalis, visgi nukreipiama į saugias priemones. 

Tokia portfelio sudėtis bendru atveju rekomenduojama 
jauniems investuotojas, kurių amžius nuo 20 iki 40 metų, o 
jų investavimo laikotarpis daugiau nei 10 metų. Rekomen-
duotina būtų 20 ir daugiau metų. Kurie trumpame periode 
– metų bėgyje drąsiai gali toleruoti 40 – 50 proc. nuostolius 
nuo piko, kuriems tokie nuostoliai leistų ramiai miegoti. 

Smulkiau 
Kaip atrodo investicijų paskirstymas tokiame portfelyje, 
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nagrinėjant jį detaliau? 
Apie 30 proc. skirta saugioms investicijoms – indėliai, 

valstybinės obligacijos ar obligacijų fondai, o 70 proc. pa-
skiriama rizikingoms investicijoms. Šį 70 proc. daliname 
trims turto klasėms: akcijoms, nekilnojamam turtui ir ža-
liavoms. Maždaug pusę rizikingoms investicijos skirtos su-
mos t.y. 35 proc. skiriama akcijoms, po 17,5 proc. padali-
name nekilnojamam turtui ir žaliavoms.

Didelė dalis skirta rizikingoms turto klasėms gali lemti di-
delius kainos svyravimus, bet ilgam laikotarpiui už prisiima-
mą didesnę riziką galime tikėtis didesnės grąžos. Bet 30 proc. 
saugi dalis šiek tiek apsaugo nuo ypač didelių svyravimų. Jei 
pvz. visą 100 proc. investuotumėte į JAV akcijas ar NT, įvy-
kus labai blogam scenarijui, nuostoliai gali siekti 60– 70 proc. 

30 proc. paskyrimas saugioms investicijoms bendrus 
nuostolius turėtų sumažinti iki maždaug 50 proc. Tačiau 
pasirinkus tokį portfelį, trumpalaikių nuostolių neišveng-
site, todėl panašų paskirstymą verta rinktis investuojant ti-
krai ilgam t.y. 10–20 metų. Idealu, jei įvykus didesniems 
sukrėtimams, turėtumėte papildomų lėšų, kad tuo metu 
papildytumėte savo investicijų portfelį. 

kaiP valdomi?
Kaip galima matyti, turint investavimo tikslus, nėra su-

dėtinga paskirstyti proporcijas kaip turėtų būti sudarytas 
investicinis portfelis. Kai žinote kokiam laikotarpiui gali-
te investuoti, kokią riziką galite toleruoti, pasirinkti vieną 
iš trijų pagrindinių galimų portfelio paskirstymų neturėtų 
būti sunku pasirinkti. Tokie portfeliai kartais vadinami pa-
syviais portfeliais. Pasirenkate kažkurį portfelį ir pagal nu-
statytas proporcijas investuojate turimas santaupas. 

Jei pvz. konservatyvaus portfelio atveju saugioms investi-
cijos paskyrėme 70 proc., tai čia žinoma galimos variacijos 
65 – 75 proc. minimalūs nukrypimai didelės įtakos neda-
ro. Tačiau visuomet stenkitės išlaikyti investicijas maždaug 
tuose rėmuose. Jei keičiasi amžius, investavimo laikotarpis, 
rizikos tolerancija, tik tada keičiate portfelio sudėtį. Kitu 
atveju, kartą metuose pasitikrinate portfelio sudėtį, jo nu-
krypimus, jei pvz. akcijos labai pabrango, o jų dalis portfe-
lyje labai išaugo, ar kažkas atpigo ir vėl pasikeitė sudėties 
proporcijos, tikslas – atstatyti pradines proporcijas, „pri-
traukti ” jas prie nustatytų limitų. 

kaiP man asmeniškai formuoti Portfelį?
Ką konkrečiai daryti? Žinau į kokias klases, kokioms 

proporcijomis turėčiau investuoti, tada kyla klausimas – 
kokius produktus rinktis. Pirmiausia verta atsakyti, ar no-
rėsite investuoti tik Lietuvoje, ar norėsite turėti globalų in-
vesticijų portfelį. 

jei investuoti lietuvoje
Jei norite investuoti tik Lietuvoje, tuomet galimas pa-

skirstymas paprastas – rizikingą dalį investuojate į Baltijos 

šalių akcijų indeksą atkartojantį fondą (arba galite bandy-
ti rinktis atskirų įmonių akcijas, bet kaip jau nagrinėjome, 
tai bus daug sudėtingesnis procesas, reikės įsigyti ne vieną, 
o 10 – 20 įmonių akcijų). Kuo toks fondas pigesnis, tuo ge-
riau. Saugiai investuoti paskirtą dalį – padėti į indėlį viena-
me iš pasiriktų bankų, kad dalis būtų apdrausta, arba in-
vestuoti į ilgesnio termino pvz. 5–7 metų trukmės Lietuvos 
Respublikos obligacijas. Pats paprasčiausiais būdas, tikrai 
daug nekainuos (apie mokesčius detaliau kalbėsime kitą 
paskaitą). Taip galėtumėte susiformuoti investicinį portfe-
lį, kurio visas turtas būtų investuotas Lietuvoje. 

Jei, pavyzdžiui, norite suformuoti subalansuotą portfelį, 
pusė tam skirtų pinigų investuojate į Lietuvos Respublikos 
obligacijas, tai galite atlikti pas bet kokį maklerį. Kitą pusę 
investuojate arba tiesiogiai į akcijas, arba pasirenkate vie-
ną investicinį fondą, kuris atkartoja visą Baltijos šalių akci-
jų rinką. Jei konservatyvų arba agresyvų – tą galima pada-
ryti laikantis tokios pat logikos. 

jei investuoti globaliai
Jei norite turėti plačiai išskaidytą globalų investicijų 

portfelį. Iš esmės reikėtų rinktis produktus, kurie atkartoja 
pasaulio akcijas, nekilnojamojo turto bendruosius indek-
sus, auksą ar pan. 

Kokie tai konkrečiai produktai? Prie efektyviausių gali-
ma priskirti biržoje prekiaujamus indekso fondus, angliš-
kai, sutrumpintai jie vadinami ETF. Didžiausi, pigiausi ir 
populiariausi iš jų yra Niujorko biržoje. Norėdami į juos 
investuoti, turėtumėte atsidaryti sąskaitą viename iš Lie-
tuvos komercinių bankų ar maklerio įmonėse, kurios su-
teikia prieigą prie Niujorko biržos arba/ir Europoje vei-
kiančių biržų. Iš visų įmanomų ETF atsirinkti tuos, kurie 
atkartoja pvz.: pasaulio akcijų indeksą, pasaulio arba JAV 
nekilnojamojo turto indeksą. 

Saugią investicijų dalį paskirti arba Lietuvos Respublikos 
obligacijoms arba įsigyti Europos obligacijų fondą, kuris 
investuoja Į Europos valstybių ir Europoje veikiančių įmo-
nių išleistas obligacijas. Pasirinkimas pakankamai didelis, 
jau žinote kaip atrinkti fondus, kur jų ieškoti, patys turėtu-
mėte nuspręsti, kuris konkretus variantas Jums priimtinas. 

Pakartojimas
Jei norite investuoti Lietuvoje – saugią dalį paskiriate in-

dėliui arba Lietuvos Respublikos obligacijoms, rizikingą 
dalį investuojate į Baltijos šalių akcijas arba Baltijos šalių 
akcijų indeksą atkartojantį fondą. 

Jei norite globalaus portfelio, investuojate per biržo-
je prekiaujamus indeksinius fondus (ETF), kurie atkarto-
ja pasaulio akcijų indeksą, pasaulio žaliavų, nekilnojamojo 
turto, aukso indeksus. Saugią dalį investuojate arba į Lie-
tuvos Respublikos obligacijas, arba į Europos valstybių ir 
įmonių obligacijų krepšelį. 



  Video paskaitų „Investavimo ABC“ internete konspektas 
Devinta paskaita – „Investicijų portfelio sudarymas“

www.investuok.eu/videopaskaitos

Norite sužinoti daugiau? www.investuok.euSkaitykite žurnalą

Atsakomybės apribojimas: nors video paskaitų leidėjai ir paskaitų dėstytojas rengdami šias paskaitas siekė geriausio rezultato ir dėjo visas pastanga, pritaria čia 
išsakytoms mintims ir video paskaitų esmei, tačiau šiuose mokymuose pateikta informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvieti-
mas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Mokymuose pateiktos mintys ir pateiktos 
strategijos gali netikti Jūsų situacijai. Prieš priimdamas sprendimus turite konsultuotis su profesionalais. Leidėjai ir dėstytojas neprisiima jokios atsakomybės už tie-
sioginius ar netiesioginius nuostolius ar išlaidas patirtas pasinaudojus šiose paskaitose pateikiama informacija.

Paskaitos aPibendrinimas: 
 Kai šnekame apie investicijų portfelį, šnekame apie 

visų Jūsų turimų investicijų priemonių visumą. Priemonės 
būna paskirstytos tarp skirtingų turto klasių, o jų bendra 
visuma ir sudaro bendrą investicijų portfelį. 

 Dažniausiai išskiriami trys pagrindiniai portfelio pa-
skirstymo būdai: konservatyvus, subalansuotas ir agresyvus. 

 Jei atsakę į pagrindinius klausimus: kokie yra Jūsų in-
vestavimo tikslai, laikotarpis, rizikos tolerancija, pasirink-
site vieną iš trijų pagrindinių galimų portfelio sudėčių, iš 

karto pasirinksite teisingą sprendimą – pasirinksite tokį 
portfelį, kuris atitinka Jūsų investuotojų profilį, Jūsų tiks-
lus, atitinkamai sumažinti galinčių kilti problemų ir klai-
dų tikimybę. 

kitose Paskaitose mokysime: 
 Kadangi kita paskaita jau dešimtoji ir paskutinė šio ci-

klo paskaita, tai joje dar labiau pasigilinsime į tai, kokius 
papildomus mokesčius galite patirti investuodami, kurie 
sumažina Jūsų galutinę investicijų grąžą ir apibendrinsime 
visą mokymų ciklo „Investavimo ABC“ kursą.


