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Investori ir optimistiski un sagaida labu izaugsmi
Galveno akciju un obligāciju segmentu rezultāti 2021.gadā (EUR, uz 7/6/21)
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Avots: Refinitiv Datastream, SEB Banka
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Vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē



Cikliskajām nozarēm tagad tiek dota priekšroka
Pasaules reģionu un ekonomikas sektoru akciju indeksu rezultāti (07/06/21)
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Attīstīto valstu ekonomikas sektoru, investīciju stilu un investīciju 
faktoru akciju indeksu (MSCI World) peļņa USD

Attīstīto valstu ekonomikas sektoru akciju tirgus indeksu peļņa 
2021.gadā, izteikta USD (indekss 31/12/2020 = 100)

Šogad 1 gads
2 gadi

(% gadā)

3 gadi

(% gadā)

5 gadi

(% gadā)

MSCI WORLD CONS DISCR $ 8.1% 44.5% 28.4% 18.2% 18.2%

MSCI WORLD ENERGY $ 36.4% 26.4% -1.2% -5.6% 0.9%

MSCI WORLD FINANCIALS $ 26.2% 45.8% 17.7% 9.9% 13.2%

MSCI WORLD MATERIALS $ 16.9% 47.2% 24.6% 12.4% 15.5%

MSCI WORLD INDUSTRIALS $ 14.9% 39.3% 19.0% 12.0% 13.7%

MSCI WORLD CONS STAPLES $ 7.1% 20.7% 11.5% 12.1% 7.9%

MSCI WORLD HEALTH CARE $ 7.0% 18.3% 18.7% 15.0% 12.1%

MSCI WORLD IT $ 7.1% 39.9% 36.4% 25.5% 27.9%

MSCI WORLD T/CM SVS $ 6.8% 15.5% 9.2% 7.8% 4.2%

MSCI WORLD UTILITIES $ 3.4% 13.1% 9.1% 12.7% 9.0%

MSCI WORLD Large Cap USD 12.5% 34.2% 21.4% 14.9% 15.1%

MSCI WORLD Small Cap USD 16.6% 47.9% 23.3% 12.2% 14.2%

MSCI WORLD Value $ 17.9% 32.6% 14.0% 9.3% 10.6%

MSCI WORLD Growth $ 7.3% 36.8% 27.9% 19.2% 18.6%

MSCI World Minimum Volatility $ 7.3% 16.2% 9.3% 10.4% 9.7%

MSCI World Momentum $ 7.4% 36.9% 22.6% 16.4% 18.4%

MSCI World Quality $ 11.3% 32.5% 26.0% 19.2% 18.1%

MSCI World Equal Weighted $ 13.7% 34.9% 17.9% 10.4% 12.0%

MSCI WORLD USD 12.6% 35.0% 21.3% 14.5% 14.8%

Vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē



Optimismam akciju tirgos ir labs pamats
Publisko kompāniju peļņas rādītāji ievērojami pārsniedz prognozes
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Pasaules akciju tirgus etalona indeksā MSCI ACWI ietilpstošo 
uzņēmumu prognozētais peļņa pieaugums pret iepriekšējo gadu

Prognozētā S&P 500 akciju indeksā ietilpstošo uzņēmumu vidējā 
svērtā peļņa uz vienu S&P 500 indeksa vienību (EPS), pārmaiņas 
attiecīgajam kalendārajam gadam, USD

Vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē



Obligāciju tirgu inflācija pagaidām nebaida
Valdību 10 gadu obligāciju ienesīgumi ir stabilizējušies
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Vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē



Attēls, kam tagad cieši seko visi tirgus dalībnieki  
ASV inflācijas faktiskie rādītāji un finanšu tirgus gaidas par nākotnes inflāciju 
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Vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē



Uzņēmumu obligāciju riska prēmijas ir zemas
Spekulatīvā kredītreitinga obligācijas ir mazāk jūtīgas pret augošām likmēm
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Avots: Refinitiv Datastream, SEB Banka

Investīciju kredītreitinga korporatīvo USD un EUR obligāciju riska 
prēmijas (spreads), bāzes punktos

Spekulatīvā kredītreitinga korporatīvo USD un EUR obligāciju riska 
prēmijas (spreads), bāzes punktos

Avots: Refinitiv Datastream, SEB Banka

Vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē



Kā pasargāt savu portfeli no inflācijas
Alternatīvas obligācijām un akcijām 
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 Obligācijas ir sliktākais ieguldījums, ja sāk pieaugt 
inflācija un tādēļ arī procentu likmes. Obligāciju kuponi 
ir fiksēti, kas strauji zaudēs reālo vērtību pie augstas 
inflācijas. Obligāciju cenas krīt dēļ likmju kāpuma.

 Akcijas spēj aizsargāt arī mērenas inflācijas apstākļos. 
Īpaši interesantas varētu būt cikliskās nozares un EM 
tirgi – izejvielu cenu kāpums nāk tiem par labu. Pie 
augstas inflācijas arī nenovērtēti/vāji (value) uzņēmumi 
spēj celt savu produktu cenas.

 Ir  divas alternatīvas, kuras vēl varētu apsvērt:

– Inflāciju sedzošās obligācijas (treasury inflation
protected securities, TIPS) kā alternatīvu 
obligācijām.

– Izejvielas vai izejvielu/dārgmetālu grozu kā 
alternatīvu akcijām.

Dažādu aktīvu klašu rezultāti pieaugošas inflācijas 
laikā, sadalījumā pēc tā, vai inflācijas līmenis ir virs vai 
zem 2.5%

Vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē

Avots: J.P.Morgan Asset Management, Guide to the Markets, March 31, 2021



Inflāciju sedzošās obligācijas (TIPS)
Plusi un mīnusi aizsardzībā pret inflāciju
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• Līdzvērtīgs kredītrisks kā 
vienkāršām valdību obligācijām 
= obligācijas nomināla atmaksa 
ir garantēta.

• Valdība turklāt garantē, ka 
obligācijas nomināls un kupons 
katru gadu pieaugs par 
faktiskās inflācijas (PCI) 
vērtību.

• Obligācija var labi kompensēt 
negaidītu un lielu kāpumu 
inflācijas līmenī. Tādējādi tās 
investīciju rezultāts var būt 
labāks nekā līdzvērtīgai 
parastai valdības obligācijai. 

• TIPS obligāciju kuponi ir ļoti zemi 
(piemēram, ASV 15/07/2030 tas 
ir 0.125%)

• Pašlaik TIPS obligāciju ienesīgumi 
ir negatīvi (ASV 15/07/2030 tas 
ir -0.96% uz 8/6/21)

• Starpība starp TIPS obligācijas 
ienesīgumu (-0.96%) un līdzīga 
termiņa parastas obligācijas 
ienesīgumu (1.55%) atspoguļo 
tirgus dalībnieku gaidas par 
inflāciju (2.51%).

• Priekšrocība pazūd, ja inflācija 
nekāpj un saglabājas zema.

• Satricinājumu brīžos TIPS cenas 
var piedzīvot lielas svārstības.

TIPS mēdz būt lielas cenu svārstības
ASV un Eiropas valdību obligāciju un inflācijas 
obligāciju ETF rezultāti (indekss 6/6/16 = 100)

Avots: Refinitiv Datastream, SEB Banka

Vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē



Izejvielas
Plusi un mīnusi aizsardzībā pret inflāciju
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• Izejvielu cenas un inflācija 
parasti aug vienlaicīgi. Tādu 
izejvielu kā jēlnafta cenas pa 
tiešo ietekmē inflācijas līmeni.

• Vēsturiski ieguldījumi izejvielās 
ir nodrošinājuši labāko 
ienesīgumu augstas inflācijas 
periodu laikā.*

• Spēcīga ekonomiskā izaugsme 
rada augstu pieprasījumu pēc 
izejvielām. Ražotāji ne vienmēr 
spēj un grib to uzreiz 
apmierināt.

*Neville, H., et al. (2021), «The Best Strategies for
Inflationary Times», Man Group

• Ierindas investors ieguldījumus 
izejvielās var pamatā veikt tikai ar 
atvasināto instrumentu palīdzību.

• Izejvielu nākotnes līgumu (futures) 
ieguldījumu rezultāts var krietni 
atšķirties no cenu tendencēm pašā 
izejvielu tirgū.

• Izejvielu atvasināto instrumentu 
cenas ietekmē ne tikai pieprasījums 
pēc izejvielām, bet arī spekulācijas 
un tieši nesaistītu risku hedžēšana.

• Peļņa no izejvielu nākotnes 
līgumiem ir ļoti atkarīga no nākotnes 
cenu līknes, vai tā ir kāpjoša vai 
krītoša, kā arī % likmēm.

• Lielas cenu svārstības, risks var pat 
būt lielāks kā akcijām.

Vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē

Kopš finanšu krīzes rezultāti ieguldījumiem 
izejvielās ir bijuši ļoti vāji
Pasaules akciju tirgus indeksa un biržā tirgota izejvielu 
fonda peļņa EUR (indekss 31/12/2008 = 100)

Avots: Refinitiv Datastream, SEB Banka



Secinājumi
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 Mūsuprāt akcijas šobrīd ir joprojām labākā izvēle. Nav īsti pamats tās tagad 
nomainīt ar instrumentiem, kuri varētu sasniegt salīdzinoši labākus rezultātus  
tikai ekstrēma scenārija gadījumā.

 Izejvielu risku var arī uzņemties netieši caur šīs nozares uzņēmumu akcijām. 
Mūsu priekšroka cikliskajām nozarēm šo arī daļēji atspoguļo.  

 Obligāciju termiņu ir vērts turēt īsu. To pakāpeniski turpināsim samazināt. Ja 
likmes strauji kāpj, īsa termiņa obligāciju portfelis ātrāk spēs ietvert jau augstās, 
pieaugušās likmes, kā arī piedzīvos mazāku cenu kritumu.

 Akciju sektori dažādi reaģē uz inflācijas kāpumu. Cikliskie ir labāka aizsardzība. 
Jāuzmanās no klasiskiem «defensive» sektoriem kā sabiedriskie pakalpojumi 
(elekroapgāde, telekomunikācijas). Tās ir stabilas nozares, kuru akcijas uzvedas 
līdzīgi obligācijām ar ļoti garu termiņu, un tādējādi ir negatīvi jūtīgas pret 
augošām procentu likmēm.



Akcijas
Saglabājam pozitīvu redzējumu par akciju tirgiem

 Ja ekonomiskā izaugsmes temps un inflācija aug vienlaicīgi, 
akcijām ir labākas iespējas aizsargāt ieguldījumus no 
inflācijas ietekmes – dividendes pieaugs, kamēr obligāciju 
kuponi ir fiksēti.

 Lieliski 1.ceturkšņa finanšu rādītāji. Spēcīga izaugsme un 
pieaugoši kapitālieguldījumi turpinās celt uzņēmumu peļņu.

 Papildus Āzijai, tagad pievienojam arī uzsvaru uz Eiropas 
kompānijām. Tas tiek veikts uz ASV rēķina. Tādējādi 
palielinās ciklisko nozaru īpatsvars. 

 Starp akciju tirgus sektoriem priekšroku dodam finanšu 
sektoram, rūpniecībai un veselības nozarei. Finanšu sektors 
iegūs gan no spēcīgas izaugsmes, gan no likmju pieauguma. 

 Gaidas par peļņas pieaugumu ir sakāpinātas, vilšanās risks 
pieaug. Tomēr «value» sektoriem (bankas) ir rezerve, 
salīdzinājumā ar «growth» (informāciju tehnoloģijas).

 P/E attiecība saglabāsies salīdzinoši augsta.

SEB redzējums par nozaru pozicionējumu akciju portfelī

Avots: SEB House
View, 26-May-2021
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Obligācijas
Uzsvars ir liekams uz īsa termiņa obligācijām

 FRS jūnijā varētu sniegt pirmo norādi par esošās 
vērtspapīru uzpirkšanas programmas ierobežošanu. 
Bāzes likmes šogad un 2022.gadā netiks celtas. ECB 
atbalsts saglabāsies vēl ilgāk.

 Reālās likmes saglabāsies negatīvas

 Gan valdību, gan investīciju reitinga uzņēmumu 
obligācijas cietīs no ilgtermiņa likmju kāpuma un radīs 
zaudējumus investoriem.

 Spekulatīva kredītreitinga obligācijām palīdz to 
salīdzinoši īsais termiņš, nelielais bankrotu skaits un 
labvēlīga ekonomiskā vide. Taču ienesīgumi ir ļoti 
sarukuši un ierobežo peļņas iespējas nākotnē. 

Valdību 10 gadu obligāciju ienesīgumu prognozes, % gadā

Avots: SEB Nordic Outlook May-2021
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Dec-21 Jun-22 Dec-22

ASV 2.00 2.20 2.40

Japāna 0.05 0.10 0.10

Vācija 0.0 0.10 0.20

Lielbritānija 1.00 1.10 1.20

Vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē

Eiropas spekulatīvā kredītreiting uzņēmumu obligāciju riska 
prēmiju (spreads) pārmaiņas pa mēnešiem, bāzes punktos

Avots: Refinitiv Datastream, SEB Banka
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SEB tirgus redzējuma kopsavilkums
No atgūšanās fāzes uz ekonomiskās izaugsmes paplašināšanos 

Aktīvu klase Sagaidāmais 
ienesīgums

Sagaidāmais  
risks

Pasaules akcijas 7.8% 17.8%

Emerging Markets
akcijas

8.1% 17.6%

Valdību obligācijas -0.6% 1.4%

Investīciju reitinga 
obligācijas

0.1% 7.2%

Spekulatīvā reitinga 
obligācijas

1.4% 10.9%

Attīstības (EM) valstu 
obligācijas

5.1% 10.5%

Avots: SEB House View, 26-May-2021

Ienesīguma prognozes nākamajiem 12 mēnešiem, EUR
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Ingus Grasis, CFA
Investīciju stratēģis

Private Banking pārvalde
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AS "SEB banka"

Tālrunis: +371 6 777 9799

Vaļņu iela 11, Rīga

LV-1050

http://www.seb.lv

Saistību atruna

Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka”. Tas satur vispārīgu mārketinga
informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu
pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek
uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām,
vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir
atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību
atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd
piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu
izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem.
Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai
ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un
negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav
garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu
fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos,
ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs
pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas
vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī saīsināto prospektu
un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu
pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS „SEB banka” mājaslapā:
www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" darījumu vadītāju.

© SEB banka, 2021 
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