
 

 

 

 

 

Tirgus apskats 

Pēdējais vasaras mēnesis bija piektais mēnesis pēc kārtas, kad globālo akciju cenas virzījās augšup pēc pēkšņajiem un 
dramatiskajiem kritumiem martā. Smagajam triecienam gada otrajā ceturksnī sekoja ekonomikas atveseļošanās pazīmes 
gada trešajā ceturksnī, tomēr apstākļi vēl joprojām ir sarežģīti. Valstu robežu atvēršana izrādījusies vismaz tikpat smaga 
kā to slēgšana, taču pēdējos mēnešos mājsaimniecības un uzņēmumi ir izrādījuši lielu vēlmi atgriezties pie normālās dzīves. 
Nedrīkst par zemu nenovērtēt atkārtotu Covid-19 uzliesmojumu risku pēc ekonomikas augšupejas atsākšanās, taču, 
mūsuprāt, turpmākie infekcijas uzliesmojumi tiks novērsti, pārdomāti slēdzot robežas, tādējādi ierobežojot ietekmi uz 
ekonomiku. Turklāt mēs tuvojamies brīdim, kad parādīsies jaunie vīrusa nomākšanas līdzekļi un vakcīnas. Tāpēc, pat ja 
tuvākajā laikā notiks vīrusa uzliesmojums, visticamāk, ilgtermiņā ekonomiskās sekas nebūs kritiskas. Bezprecedenta 
valdību un centrālo banku reaģēšana uz krīzi (ar gandrīz 20 triljoniem USD) palīdzēja atjaunot ekonomiku, ievirzot to 
pareizajās sliedēs un saglabājot pieprasījumu pēc riskantākiem aktīviem. Šīs publiskā sektora intervences dominē arī 
prognozēs. Gaisma tuneļa galā ir kļuvusi spožāka. Iespējams, iestāsies ilgi gaidītā atveseļošanās fāze. Tas, kur mēs 
nonāksim, būs atkarīgs no uzņēmumu, mājsaimniecību, politiķu un centrālo banku vadītāju reakcijas uz valdošo ekstrēmo 
situāciju. 

Akciju tirgus indeksu rezultāti (līdz 2020. gada 31. augustam) 

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2020. 
aug. 

Kopš 
2020.
g. sāk. 

12 mēn. 2015 2016 2017 2018 2019 

ASV S&P 500 USD 7,0% 8,3% 19,6% -0,7% 9,5% 19,4% -6,2% 28,9% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 3,2% -12,6% -5,2% 6,1% 1,7% 8,7% -14,2% 22,0% 

Austrum-
eiropa 

MSCI EM Eastern 
Europe 

USD 0,8% -23,6% -11,7% -8,1% 33,0% 12,9% -8,3% 26,9% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 3,1% 7,6% 22,9% -11,8% 3,8% 40,1% -17,3% 16,6% 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America USD -6,4% -33,7% -25,6% -32,9% 27,9% 20,8% -9,3% 13,7% 

 

Svarīgākie notikumi un prognozes 

Pozitīvi pārsteigumi, neskatoties uz Covid-19 radītajiem šķēršļiem. Pandēmija ir izvērsusies negatīvākā virzienā salīdzinājumā ar 
pieņēmumiem, kas bija pamatā mūsu iepriekšējām bāzes prognozēm. Neskatoties uz to, attīstītajās valstīs kopumā ekonomika, it īpaši 
patēriņa un ražošanas jomā, ir atguvusies nedaudz straujāk nekā tika gaidīts. Tomēr provizoriskie IKP rādītāji par 2020. gada 2. ceturksni 
liecina par negaidīti lielām atšķirībām, tirgi nav vājinājušies tik lielā mērā, cik bažījāmies. Pēdējos mēnešos bezdarbs Amerikas Savienotajās 
Valstīs ir samazinājies, savukārt palīdzības pasākumi Eiropā ir bremzējuši augšupeju daudz lielākā mērā nekā gaidīts. Tas ir viens no 
iemesliem, kāpēc lejupslīdes un stimulēšanas pasākumi nav apgrūtinājuši valsts sektora finanses kā tika gaidīts, tādējādi nākotnē paverot 
iespēju papildu programmu īstenošanai. 

Mūsu jaunākās IKP prognozes. Esam nedaudz paaugstinājuši savas 2020. gada prognozes lielajām attīstītajām valstīm. Mūsuprāt, 37 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstu IKP samazināsies par 6,6% salīdzinājumā ar mūsu iepriekšējām 7% 
prognozēm. Taču par vienu punktu esam samazinājuši  savu globālo IKP prognozi, jo Covid-19 izplatība daudzās jaunattīstības valstu (EM) 
valstīs ir radījusi lielāku kaitējumu ekonomikai nekā gaidīts. Kopumā esam nedaudz pazeminājuši savas IKP prognozes 2021. gadam, jo 
pandēmija, kā šķiet, kavēs dažu nozaru attīstību ilgāk nekā prognozēts. Notiks pakāpeniska atveseļošanās ar straujāku izaugsmi, it īpaši 
2021. gadā. Taču pat 2022. gada beigās resursu izmantošanas apjomi būs zemāki nekā parasti, un bezdarba līmenis lielākajā daļā valstu 
krietni pārsniegs pirmskrīzes līmeni. 

Tik un tā gaidāms globalizācijas spēku pieaugums. Starptautisko piegāžu ķēžu pārrāvuma brīdī pagājušajā pavasarī pasaules 
tirdzniecības plūsmas strauji samazinājās. Neskatoties uz zināmu atlabšanu jūnijā, globālās tirdzniecības apjomi gada 2. ceturksnī 
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo laikposmu samazinājās par 20 procentpunktiem. Lai arī otrajā pusgadā atveseļošanās 
turpinās, mūsuprāt, kopumā šogad piedzīvosim 10 – 12% lejupslīdi. Tomēr uzskatām, ka līdz 2020. gada beigām lielākā daļa zaudējumu 
būs atgūti. Mūsuprāt, izaugsme 2021. gadā būs 8%. 2022. gadā globālā tirdzniecība atgriezīsies aptuveni 2019. gada līmenī. 

Riska apetīte finanšu tirgos turpina uzlaboties. Uzņēmumu peļņas pārskati par gada 2. ceturksni lielākoties pārsniedza zemās cerības, 
galvenokārt, pateicoties apzinātiem izmaksu ietaupījumiem. Saskaņā ar mūsu makroekonomisko prognozi salīdzinoši labvēlīgā vide akciju 
tirgiem un riska apetīte saglabāsies. Ekonomiskie apstākļi pakāpeniski nostabilizēsies. Tikmēr centrālās bankas ir gatavas ilgstoši palīdzēt 
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uzturēt ekonomiku ar rekordzemām bāzes procentu likmēm, kā arī paplašināt aktīvu pirkšanu, ja nepieciešams. Šādā vidē ir likumsakarīgi, 
ka akciju tirgus vērtējumi paaugstināsies līdz vēsturiski augstam līmenim. Centrālo banku darbības paplašina arī fiskālo stimulu 
manevrēšanas iespējas, kuriem būs arvien nozīmīgāka loma. Lai gan īpaši vaļīgai monetārajai politikai ilgtermiņā ir trūkumi, kas izpaužas 
kā turīguma plaisas palielināšanās un vājš spiediens uz pārmaiņām ekonomikā, sākt spriest par turpmākajām centrālās bankas izejas 
stratēģijām ir pāragri. 

 

 

Pēdējo mēnešu akciju tirgus augšupeju lielā mērā ir noteikuši “digitālie milži”, t.i., galvenokārt biržā kotētie ASV tehnoloģiju uzņēmumi. 
To kopējā tirgus kapitalizācijas daļa ir palielinājusies, kas pats par sevi rada risku, un to vērtējumi ir pieauguši līdz vēsturiski augstam 
līmenim. Turklāt nesen pieredzējām lielāku tirgus svārstīgumu, it īpaši ASV tehnoloģiju nozarē. Taču minētie uzņēmumi uzrāda gan lielu 
peļņu, gan ļoti strauju tās pieaugumu arī pašreizējā pasaules mēroga digitalizācijas lielās tendences dēļ. Tas liek domāt, ka pašreizējie 
vērtējumi ir pamatoti.  

Apjomīgi stimulu pasākumi, kas rada zināmas bažas par inflāciju. Viens svarīgs faktors straujas atveseļošanās aspektā ir apjomīgie 
stimulu pasākumi, kurus veic centrālās bankas visā pasaulē. ASV Federālo rezervju banka (Fed) samazināja savu bāzes procentu likmi 
gandrīz līdz nullei, turpretī citas galvenās centrālās bankas jau ilgu laiku bija saglabājušas savas bāzes likmes tuvu nulles līmenim. Būtiski 
palielinājās apjomīgo centrālo banku obligāciju pirkumu īpatsvars. Šie kvantitatīvie mīkstinājumi (QE) dažādos veidos atbalsta finanšu 
tirgus un ekonomikas izaugsmi, taču ir radījuši bažas, ka tik dramatisks naudas piedāvājuma pieaugums novedīs pie inflācijas. Sistēmā jau 
pastāv zināma inflācija (ap 1,5% lielākajās valstīs), taču, ņemot vērā notiekošo globalizāciju un vājās inflācijas prognozes, mūsuprāt, tā 
nebūs pārāk augsta. Tas, savukārt, nozīmē, ka centrālās bankas, visticamāk, ilgstoši uzturēs zemas bāzes likmes. Kamēr tās turpinās pirkt 
valsts obligācijas, tās būs finansējuma avots stimulu paketēm turpmāk. 

ASV dolāra vērtība turpina samazināties. Pēdējo mēnešu laikā bāzes procentu likmju un obligāciju ienesīguma konverģence zemā līmenī 
ir bijis svarīgs ārvalstu valūtas (FX) tirgus virzītājspēks. Mūsuprāt, šī tendence turpināsies. Tas nozīmē, ka dolāra vērtība vājināsies tagad, 
kad tam vairs nav pozitīvas procentu likmju starpības salīdzinājumā ar citām bāzes valūtām. Arī stabilākas ekonomiskās prognozes rada 
spiedienu uz dolāru kā aizsardzības valūtu. Saskaņā ar mūsu prognozi 2021. gada beigās EUR/USD maiņas kurss būs 1,25. 

Saspīlējums starp ASV un Ķīnu, kā arī vēlēšanas ASV ir daži no riskiem, kas var novest pie lielāka svārstīguma tirgos. Pandēmija ir 
pievērsusi uzmanību valstu robežu pieaugošajai nozīmei. Piemēram, valdībām atkārtoti jāizvērtē nepieciešamība pēc valsts ārkārtas 
krājumiem. Ilgtermiņā nav grūti uzburt ainas par lielākiem protekcionisma, demokrātijas samazināšanās, starptautisko organizāciju 
novājināšanās un, iespējams, bruņotu konfliktu draudiem. Pieaugošā spriedze starp Ķīnu un Rietumu pasauli, īpaši ASV, neapšaubāmi ir 
vislielākā problēma. Diemžēl nesen ASV un Ķīnas konflikti saasinājās. Tas rada jautājumus par divpusējo tirdzniecības līgumu, kas tika 
parakstīts nogurdinošu sarunu rezultātā. Gada vidū Ķīna bija sasniegusi tikai ceturto daļu no noteiktā importa paplašināšanas mērķa 2020. 
gadam.  

Vēlēšanas ASV. Zaļās investīcijas, nodokļu paaugstināšana lieliem ienākumiem un uzņēmumiem, mazāk ar tirdzniecību saistītas drāmas 
– tās ir sagaidāmās politikas izmaiņas, ja ASV prezidentūru pārņems Džo Baidens, kurš pašreiz ir sabiedriskās domas aptauju līderis. Taču 
šoreiz nav skaidrības ne tikai par kandidātiem, bet arī par pašu vēlēšanu procesu. Pieņemot, ka balsošanai pa pastu būs liels īpatsvars, var 
paiet vairākas nedēļas, līdz tiks noskaidrots vēlēšanu rezultāts. Galīgais uzvarētājs var nebūt kandidāts, kurš izrādīsies sacensību līderis 
vēlēšanu naktī. Tas rada finanšu tirgus nepastāvības un palielinātas politiskās spriedzes risku. 

Vakcīnas jautājums kļūst arvien aktuālāks. Ņemot vērā joprojām augstos vīrusa izplatības apmērus globālā līmenī un tā uzliesmojumus 
karstajos punktos visā pasaulē, vakcīnas loma normalizācijas procesā kļūst arvien skaidrāka. Ir grūti iegūt skaidru priekšstatu par to, kad 
varēs notikt liela mēroga vakcinācija, jo ekspertu vērtējumos pastāv lielas atšķirības. Šobrīd sešas iespējamās vakcīnas ir sasniegušas 
klīnisko pētījumu pēdējo posmu. Pēc šā kritiskā posma, kura ilgums ir 2 līdz 3 mēneši, būs skaidrs, vai dažādām prasībām atbilst viena vai 
vairākas vakcīnas. Labākajā gadījumā vakcīna var tikt iegūta līdz 2021. gada sākumam, kas būtu liels pasaules medicīnas pētnieku 
panākums. 

Tomēr masveida vakcinācijas debašu ietvaros tiek apspriesti daudzi citi jautājumi, piemēram, cik ātri ir iespējams saražot pietiekamu 
daudzumu vakcīnu, konkurence starp valstīm par piekļuvi, vakcīnu sadale, kā arī to efektivitāte un derīguma termiņš. Citi faktori, kuri 
veicina nenoteiktību, ir pretvakcinācijas noskaņojums, it īpaši ASV, un masveida vakcinācijas veikšanas izmaksas trūcīgākajās valstīs. Mūsu 
bāzes scenārijā tiek pieņemts, ka pasaulei ziemeļu puslodē nāksies pārciest ziemu bez masveida vakcinācijas. Attiecīgi pastāv pandēmijas 
situācijas pasliktināšanās risks aukstās temperatūras dēļ, lai gan arī tas nav viennozīmīgi. Tomēr pieņemam, ka 2021. gada otrajā pusē 
vakcinācija sasniegs tādus mērogus, kuri būtiski samazinās ierobežojumu nepieciešamību. 

Alternatīvi ekonomikas atveseļošanās scenāriji. Lielā nenoteiktība attiecībā uz vakcīnām un Covid-19 izplatību ir daži no iemesliem, 
kāpēc mēs turpinām darbu ar dažādiem alternatīvajiem scenārijiem. Negatīvais aspekts – dominējošais risks ir tas, ka pandēmija ziemā 
samilzīs tik lielā apmērā, ka vairs nevarēs iztikt bez robežu slēgšanas no jauna un stingrāku ierobežojumu ieviešanas. Papildus tiešajai 
ietekmei uz IKP tas, iespējams, nopietni negatīvi ietekmēs uzticēšanos gan reālajā ekonomikā, gan finanšu tirgos. Plaša mēroga vakcinācija, 
kas sāksies 2021. gada sākumā, varētu noteikt pozitīvāku scenāriju. Turklāt ir iespējams, ka esam nepietiekami novērtējuši ekonomiskās 
politikas stimulu spēku labākos darbības apstākļos. Mēs pieturamies pie simetriskas varbūtības šiem alternatīvajiem scenārijiem: 60% 
varbūtība mūsu bāzes scenārijam un pa 20% gan negatīvajam, gan pozitīvajam scenārijam. 

 

 

Avoti: SEB Nordic Outlook (2020. gada septembris),Investment Outlook (2020. gada septembris) 

 
Iepriekš minētā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav jāuzskata ne par ieguldījumu konsultāciju, ne arī par kāda produkta vai 
pakalpojuma piedāvājumu. Šis dokuments un tajā aprakstītie produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai personām, 
kas ir Amerikas Savienoto Valstu rezidenti (ASV personas), turklāt šāda izplatīšana var nebūt likumīga. SEB neatbild par ieguldīšanas lēmumiem, kas pieņemti, 
balstoties uz iepriekš minēto informāciju. Sniegtās informācijas pamatā esošie dati iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB nevar saukt pie 
atbildības par informācijas pilnīgumu vai pareizību, vai par zaudējumiem, kas var rasties šādas informācijas iegūšanas rezultātā. 
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan ar riskiem. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. 
Dažkārt zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu 
svārstības. Ne aprakstīto ieguldījumu produktu ienesīgums, ne iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums 
vai pamatojums. 
Pirms ieguldīšanas lēmumu pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu aspektus, kas saistīti ar 
ieguldīšanu fondos, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, ieguldījumu atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešami sīkāki paskaidrojumi, lūdzu, 
vērsieties pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par ieguldījumiem un vērtspapīriem ir pieejama 
SEB tīmekļa vietnē https://www.seb.lv 


