
Finanšu tirgus amerikāņu kalniņi 

Lai gan absolūtos skaitļos vērtējot, šā gada trešais ceturksnis nebija ārkārtējs (globālo akciju cenas saglabājās gandrīz 
nemainīgas, savukārt obligāciju vērtība nedaudz kritās), finanšu tirgos novērojām īstus amerikāņu kalniņus. Pavasarī 
ASV Federālā rezervju sistēma (FED) sāka paaugstināt procentu likmes, kas, protams, nelabvēlīgi ietekmēja ASV un 
globālo ekonomiku. Par to liecina uzņēmumu un patērētāju aptaujas, kuru rādītāji pastāvīgi pasliktinās. Ņemot vērā, ka 
vasarā ekonomiskā situācija pasliktinājās, investori sāka gaidīt, ka FED drīz būs spiesta mainīt savas agresīvās 
monetārās politikas kursu. Lai gan pati FED nepauda savu viedokli par šo tēmu, tirgus dalībnieki tik ļoti ticēja šim 
scenārijam, ka jūlijā un augusta pirmajā pusē  akciju un obligāciju tirgus pārpludināja optimisms. Labu noskaņojumu tirgos 
veicināja arī pieklājīgie otrā ceturkšņa finanšu dati, kas parādīja, ka uzņēmumi līdz šim bija spējuši veiksmīgi cīnīties pret 
izmaksu palielināšanos, lielu daļu no tām pārnesot uz patērētājiem. Globālo akciju tirgus indekss MSCI World (eiro) 
palielinājās par 18% no zemākā punkta 20. jūnijā līdz maksimālajam līmenim 16. augustā. Savukārt eirozonas valdības 
obligāciju cenas tajā pašā periodā uzlēca par 4–5%. Akciju tirgiem jūlijs kopumā bija labākais mēnesis kopš 2020. gada 
novembra. 

Tomēr pēc tam tirgos sāka dominēt pilnīgi pretējs noskaņojums. Visas vasaras peļņa ātri pazuda. Ilgi gaidītajā Džeksona 
Hola ekonomikas simpozijā pēc FED vadītāja Dž. Pauela ļoti īsās un stingrās runas investoru optimisms tika aizskalots ar 
aukstu dušu. Viņš uzsvēra, ka FED turpinās paaugstināt procentu likmes, saglabās savu stingro apņēmību un izmantos 
visus pieejamos instrumentus inflācijas kontrolēšanai. Šķiet, šoreiz tirgi saprata, ka FRB nemaz negrasās mīkstināt 
monetāro politiku, un ne ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, ne recesijas finanšu tirgos nenovērsīs ASV centrālās 
bankas uzmanību no galvenā mērķa – inflācijas kontroles. Tiesa, FED ir vēl viens pienākums – nodrošināt maksimālu 
nodarbinātību. Tas gan nav pozitīvs faktors tirgiem, jo ASV darba tirgus pašreiz ir ļoti karsts. Bezdarba līmenis vēl 
joprojām ir rekordzems. Uzņēmumiem ir grūtības aizpildīt brīvās darba vietas, kuru skaits būtiski pārsniedz bezdarbnieku 
skaitu. Tas nozīmē, ka šī brīža labās ziņas ASV darba tirgum nozīmē sliktas ziņas investoriem, jo FED vēl ir, kur izvērst 
darbību. Tirgus prognozē, ka FED noslēgs gadu ar procentu likmēm aptuveni 4,5% apmērā. 

Citu valstu centrālās bankas neatpaliek savās darbībās. Vasarā procentu likmes paaugstināja arī Eiropas Centrālā banka 
(ECB), lai gan reģionam nācās risināt ārkārtīgi sāpīgo enerģētisko krīzi. Lai kontrolētu inflāciju ap 10%, ECB jau ir 
paaugstinājusi procentu likmes un, visticamāk, turpinās tās paaugstināt. Attiecīgi uzņēmumiem un mājsaimniecībām būs 
jātiek galā ne tikai ar lielu ģeopolitisko spriedzi, preču un elektroenerģijas cenu kāpumu, bet arī ar pieaugošajām kredītu 
procentu izmaksām. Uzņēmumi, kas, kā jau minēts, pašlaik spēj pārnest lielāko daļu no pieaugošajām izmaksām uz 
patērētāju, visticamāk, vairs nevarēs to darīt, jo patērētāji kļūst taupīgāki un izvēlīgāki attiecībā uz patēriņa precēm. 
Tādējādi tirgu attīstību gada beigās ietekmēs uzņēmumu paziņotie trešā ceturkšņa rezultāti. 

Akciju tirgus ienesīgums (2022. gada 30..septembrī) 

Reģions Indekss Val. 2022.g. aprīlis 
Kopš 2022.g. 

sākuma 
3 mēneši 1 gads 3 gadi 5 gadi 

Pasaule MSCI World EUR -6,9% -13,4% 0,1% -4,9% 27,2% 56,2% 

Pasaule 
MSCI attīstības valstu 
tirgi 

EUR -9,4% -15,4% -5,6% -15,0% 4,5% 10,2% 

MUMS S&P 500 USD -9,3% -24,8% -5,3% -16,8% 20,5% 42,3% 

Eiropa MSCI EURO EUR -6,0% -23,6% -4,1% -19,2% -6,7% -7,8% 

Āzija  MSCI EM Āzija USD -13,4% -30,2% -14,7% -31,0% -7,8% -14,3% 

Latīņamerika MSCI EM Latīņamerika USD -3,4% -3,5% 0,7% -7,8% -23,0% -29,6% 

 

Iepriekš minētā informācija tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Šī informācija nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju vai piedāvājumu nodrošināt kādu 
produktu vai sniegt pakalpojumu. Ne šeit aprakstītie materiāli, ne produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai personām, 
kuras ir Amerikas Savienoto Valstu rezidenti jeb t.s. ASV personām, un jebkāda šāda izplatīšana var nebūt likumīga. SEB nav atbildīga par ieguldīšanas lēmumiem, kas 
pieņemti, pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju. Sniegtās informācijas pamatā esošie dati balstās uz avotiem, kurus SEB banka uzskata par uzticamiem. SEB nav 
atbildīga par informācijas pilnīgumu vai pareizību vai jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties šādas informācijas izmantošanas rezultātā. 



Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti ar iespējām un riskiem. Ieguldījumu tirgus vērtība var vai nu pieaugt, vai samazināties. Dažos gadījumos 
zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldīto summu. Ja ieguldījumi tiek veikti ārvalstu tirgos, peļņas apmēru var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Peļņas normas, ko 
sasniedz aprakstītie ieguldījumu produkti un finanšu indeksi agrākos vai nākamajos periodos, nav apsolījums vai atsauce uz peļņas normu nākamajos periodos. 

Pirms ieguldīšanas lēmumu pieņemšanas mēs iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulatīvos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar 
ieguldījumiem fondā, un novērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījuma atbilstību un piemērotību. Nepieciešamības gadījumā iesakām saņemt 
detalizētākus paskaidrojumus, vēršoties pie SEB bankas konsultantam, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par ieguldīšanu 
un vērtspapīriem ir pieejama SEB bankas tīmekļa vietnē https://www.seb.lv. 

 


