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  2014. gada decembris 

Tirgus apskats 
Novembris finanšu tirgū ir noslēdzies visai pozitīvi (izņemot situāciju dažās attīstības valstīs). Tas noticis, pateicoties ievērojami zemākām 
naftas cenām, pārliecinošiem datiem par ASV ekonomiku, pāris pozitīvām izmaiņām eirozonā, veiksmīgam ceturksnim uzņēmumu 
pārskatu atskaitēs, jo īpaši ASV, Eiropas, Japānas un Ķīnas centrālo banku atsaucībai stimulēt valstu ekonomiku, un pazīmēm, ka ASV 
bāzes procentu likmju paaugstināšana tiks atlikta uz ilgāku laiku, nekā paredzēts iepriekš. 

Vērtspapīru tirgus rādītāji* Svarīgākie notikumi Prognozes 

USA 
(S&P 500, USD): 
+2,5% novembrī 
+11,9% kopš gada sākuma 
+88,7% piecu gadu laikā 

Eiropa 
(MSCI EURO, EUR): 
+4,6% novembrī 
+5,2% kopš gada sākuma 
+25,5% piecu gadu laikā 

Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-7,8% novembrī 
-26,1% kopš gada sākuma 
-27,9% piecu gadu laikā 

Āzija 
(MSCI EM Asia, USD): 
+0,2% novembrī 
+4,7% kopš gada sākuma 
+21,6% piecu gadu laikā 

Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-4,7% novembrī 
-6,0% kopš gada sākuma 
-25,8% piecu gadu laikā 

• Saskaņā ar pārskata datiem 
3. ceturksnī ASV IKP pieauga līdz 
gada likmei 3,9% apmērā 
(sākotnējā prognoze — 3,5%); 
nodarbinātības rādītāji novembrī 
ir auguši vairāk, nekā cerēts; 
bezdarba līmenis saglabājies 
zemākais sešu gadu laikā (5,8%); 
vērtspapīru tirgus rādītāji 
sasnieguši jaunus rekordus. 

• Eirozonas 3. ceturkšņa IKP 
svārstījies ap 0,2%, lai gan 
izaugsmes dzinuļa — Vācijas — 
rādītāji ir uzlabojušies tikai par 
0,1%; Lēmumu, vai nepieciešami 
papildu monetārie stimuli, Eiropas 
Centrālā banka (ECB) pieņems 
tikai nākamā gada sākumā. 

• Ķīnas Centrālā banka (PBoC) 
pārsteidza tirgu, samazinot viena 
gada aizdevuma procentu likmi. 

• Lai kontrolētu augošo inflāciju, 
Brazīlijas Centrālā banka bija 
spiesta palielināt procentu likmi 
uz pusi, tai sasniedzot 11,75%, 
tomēr vietējais vērtspapīru tirgus 
pēc tam piedzīvoja spēcīgu 
kritumu. 

• Krievijas ekonomika cieš no 
naftas cenu krituma un ASV un 
Eiropas Savienību sankciju 
turpmākās ietekmes. 

• OPEC lēmums nesamazināt 
ražošanas apjomus par spīti 
pieaugušajam globālajam 
piedāvājumam novembra pēdējās 
dienās ir radījis spēju kritumu 
naftas cenā; salīdzinājumā ar 
jūnija rādītājiem naftas cenas ir 
samazinājušās par apmēram 
40%. 

ASV vērtspapīru tirgu uz priekšu dzina izteikti labi nodarbinātības rādītāji. 
Darba vietu skaits nelauksaimniecības sektorā novembrī pieauga par 
321 000, kas ir straujākais darbavietu skaita pieaugums mēnesī pēdējo trīs 
gadu laikā. Līdz ar citiem spēcīgiem makroekonomiskajiem rādītājiem 
ikmēneša dati par situāciju darba tirgū liecina, ka ASV ekonomika šobrīd ir 
stabilizējusies un nostājusies pati uz savām kājām. ASV Federālo Rezervju 
sistēmas (FRS) pēdējās sapulces protokols atklāja FRS bažas par iespēju, 
ka inflācija tuvākajā laikā varētu nedaudz pazemināties. Tas radījis 
aizdomas, ka centrālā banka varētu kavēt procentu likmju pirmo celšanos. 
Tomēr spēcīgie ekonomikas dati rosinājuši kārtējās diskusijas par to, kad 
FRS sāks paaugstināt ASV procentu likmes. Lai arī šī brīža tirgus prognozes 
aizvien liecina, ka FRS rīkosies 2015. gada trešajā ceturksnī, pieaug iespēja, 
ka tas varētu notikt arī agrāk. Investori rūpīgi uzraudzīs visas izmaiņu 
pazīmes, kas varētu sekot FRS Procentu likmju padomes sapulcei 
17. decembrī. 

ECB paziņoja, ka tā pazemina eirozonas ekonomikas izaugsmes prognozes 
nākamajiem diviem gadiem. Šobrīd tiek sagaidīta izaugsme 0,8% apmērā 
šajā gadā un 1% apmērā 2015. gadā, pretstatā jūnijā izteiktajam 
pieņēmumam par 0,9% un 1,6% pieaugumu attiecīgi šogad un nākamgad. 
Tāpat, atbildot uz aizvien krītošajām naftas cenām, ir samazinātas arī 
inflācijas rādītāju prognozes. ECB neizziņoja jaunas monetāro stimulu 
programmas. Tomēr izteikti zemā ekonomiskā izaugsme, paredzamie 
inflācijas rādītāji eirozonā un ECB prezidenta M. Dragi skaidrais 
paziņojums, ka banka palielinās savu bilanci par 3 triljoniem EUR, liecina, 
ka ECB nākamā gada sākumā paplašinās savu obligāciju pirkšanas 
programmu iekļaujot ne tikai ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, bet arī 
investīciju līmeņa un spekulāciju obligācijas. 

Ķīnā ekonomikas dati arvien neattaisno prognozes, liekot PBoC samazināt 
savu viena gada aizdevuma procentu likmi. Šis lēmums bija nedaudz 
pārsteidzošs, ņemot vērā, ka vēl šogad PBoC veica mērķtiecīgus 
pasākumus, piemēram, pazeminot obligāto rezervju prasības un veicot 
likviditātes injekcijas, atsevišķām Ķīnas bankām. Tas ir devis pamatu 
domām, ka turpmāk tiks īstenoti arī citi ekonomikas monetārās 
stimulēšanas pasākumi. SEB paredz, ka 2015. gada sākumā ir sagaidāms 
atkārtots Ķīnas procentu likmju samazinājums. 

Daudzām ekonomikām zemās naftas cenas ir ieguvums, jo tā rezultātā 
vajadzētu pieaugt patēriņa un ekonomiskās izaugsmes rādītājiem. Ja nekas 
cits nemainās, pašreizējais naftas cenu kritums OECD valstu ekonomisko 
izaugsmi nākamajos divos gados varētu uzlabot par kādiem 0,5%, turklāt 
iegūtu arī daudzas naftas attīstības tirgus importētājvalstis. SEB prognozē, 
ka pēc gada „Brent” jēlnaftas cena varētu būt augstāka nekā šobrīd, tomēr 
tā pirms atkārtotas celšanās var arī kristies. 

* Vairāk informācijas par indeksiem — dokumenta beigās 



 

Mēneša tēma 
Tirgus darbību laika plānošana 

Investori vienmēr plāno nopelnīt, tāpēc viņi mēģina uzminēt, kas 
varētu notikt nākotnē, un gūt labumu no tā. Mēģinājumus paredzēt 
tirgus virzību nākotnē un centienus gūt labumu no tā sauc par tirgus 
darbību laika plānošanu (izvēli). Tomēr tirgus darbību laika plānošana 
drīzāk ir minēšana, nevis racionāls veids, kā gūt peļņu ilgtermiņā. Ar šo 
rakstu mēs vēlamies pateikt, ka ieguldījumu veikšanā ir svarīgs tirgū 
pavadītais laiks, nevis tirgus darbību veikšanai izvēlētais laiks.  

Kas ir tirgus darbību laika plānošana? 
Tirgus darbību laika plānošana vienkārši nozīmē pirkt lētāk un pārdot 
dārgāk, turklāt mēģinot nopirkt, pirms cenas tirgū sāk celties, un pārdot 
– pirms tās krīt. Visos tirgos notiek svārstības, un mērķis, izvēloties tirgus 
darbību laiku, ir gūt labumu no minētajām svārstībām. Tātad tirgus 
darbību laika plānošana nozīmē lēmumu pieņemšanu par finanšu aktīvu 
(bieži akciju) pirkšanu vai pārdošanu, mēģinot paredzēt tirgus cenas 
svārstības nākotnē.  

Ņemot vērā apstākļus, kādos notiek paredzēšana, tirgus darbību laika 
plānošana ir divējāda: apzināta un neapzināta. Apzināta laika plānošana 
ir balstīta uz būtiskiem faktoriem un vēsturiskiem datiem, lai noteiktu, 
kurā brīdī ir izdevīgi ieguldīt konkrētajās aktīvu klasēs, un kurā - nav 
izdevīgi. Dažos no iepriekšējiem rakstiem par ieguldījumiem  aplūkojām  
faktorus (t.i., noteicošos rādītājus, ekonomiskos ciklus), kas varētu 
norādītu uz nākotnes iespējām. Taču vai būtiskie faktori un vēsturiskie 
dati ir atbilstošs pamats, lai plānotu laiku darbību veikšanai tirgū? 
Ekonomika ir komplicēta sistēma, ko veido daudzi faktori. Pat būtiska 
tirgus optimisma vai pesimisma brīžos ir grūti, lai neteiktu, ka 
neiespējami, paredzēt nākotnes cenas ar zināmu precizitāti. Tāpēc 
cerības ir tikai prognoze par to, kas varētu notikt nākotnē, ņemot vērā 
pieejamo informāciju, taču nav garantiju, ka cerības piepildīsies, jo 
neviens jau nezina, kas nākotnē notiks. 

Neapzinātu laika izvēli darbībām tirgū nosaka uzvedība - tā sakņojas 
dabiskās bailēs un alkatībā, ko mums ir jāiemācās kontrolēt. Ja investors 
netīšām izvēlēsies veikt darbības tirgū, ļaujoties savām emocijām, lietas 
var noiet greizi. Kļūdīties vienreiz nozīmē iziet no tirgus nepareizajā brīdī, 
vai neiekļūt tirgū pareizajā brīdī. Kļūdīšanās abos gadījumos var izraisīt 
ilglaicīgas postošas sekas. Kapitulācija tirgū, kurā notiek lejupslīde, un tai 
sekojoša nogaidīšana tirgus atlabšanas periodā rada dziļu psiholoģisku 
kaitējumu. Šis kaitējums var atturēt investorus no ieguldījumu veikšanas 
ilgu laiku, bet atsevišķos gadījumos – pat uz visiem laikiem. 

Piemēram, profesionālie fondu pārvaldītāji cenšas plānot tirgus darbību 
laiku apzināti. Turpretī vidējā individuālā investora rīcība ir tipisks 
neapzinātas tirgus darbību laika izvēles piemērs. Fondu pārvaldītāji var 
īstenot vērtības radīšanas stratēģiju, gūstot labumu no laika, kad viņi 
izvēlas veikt darbības tirgū. Tomēr mērķis - pastāvīga labuma gūšana no 
tirgus darbību laika plānošanas ilgtermiņā – ir ļoti liels izaicinājums. 
Tāpēc fondu pārvaldītāji var censties samazināt tirgus darbību laika 
plānošanas kļūdu risku, diversificējot fondu līdzekļus. Jo diversifikācija 
plašāka, jo mazāka ir tirgus darbību laika plānošanas kļūdu iespējamība.  

Tirgū pavadītais laiks, nevis darbību tirgū laika plānošana 
Pat profesionāļiem sagādā grūtības paredzēt vispiemērotāko laiku, kad 
ienākt tirgū vai iziet no tā. Ātrums, ar kuru tirgi reaģē uz jaunu 
informāciju, nozīmē, ka cenas jau atspoguļo jaunās informācijas ietekmi. 
Kad tirgū notiek izmaiņas, tās notiek ātri. Cenšoties noteikt tirgū 
ienākšanas vai iziešanas brīdi, var palaist garām tirgus atlēcienu. Tālāk 1. 
diagrammā parādīta ietekme uz investoru, kuram ir ieguldījumi globāla 
uzņēmuma akcijās, gadījumā, kad viņš palaiž garām iespēju gūt peļņu 
desmit gadu laika posma vislabākajās tirgus dienās. Ja jums nebūs bijuši 
ieguldījumi tikai desmit tirgus labākajās dienās laika posmā no 2002. līdz 
2012. gadam, jūsu aktīvi būs palikuši nelabvēlīgajā „teritorijā”. 

1. diagramma. Ja nav ieguldījumu tajās dienās, kad tirgū ir vislabākā 
atdeve no investīcijām, MSCI Global Equities, 1980.-2012. gads. 

 

 
Stay invested – saglabāt investīcijas; Miss the best 10 days – palaist garām 10 vislabākās tirgus 
dienas; Miss the best 20 days – palaist garām vislabākās 20 tirgus dienas; Miss the best 30 days – 
palaist garām vislabākās 30 tirgus dienas 

Kā zināms, tirgus attīstās cikliski. Īsā laika posmā tirgus svārstības var 
būt lielākas, kā rezultātā rodas plašs pozitīvas vai negatīvas atdeves 
intervāls. Taču, jo ilgāk investīcijas tiks saglabātas, jo lielāka iespējamība, 
ka tām būs pozitīva atdeve. Kā redzams 2. grafikā, pēdējo 30 gadu laikā 
ieguldījumi globālo uzņēmumu akcijās uz termiņu 12 gadi un ilgāk nav 
radījuši negatīvus rezultātus. 

2. grafiks. Negatīvu rezultātu iespējamība, saglabājot investīcijas globālo 
uzņēmumu akcijās ar atšķirīgu termiņu, MSCI Global Equities, 1980.-
2012. gads 

 

Saskaņā ar „Charles Schwab Company” 2012. gadā veiktajiem 
pētījumiem laika posmā no 1926. līdz 2011. gadam vissliktākajā 10 gadu 
ieguldījumu turēšanas periodā vidējā atdeve gadā bija  -1,4%, turpretī 20 
gadu turēšanas periods nekad nav radījis negatīvu rezultātu (skat. 3. 
diagrammu). Šie ir daži vērā ņemami dati, lai pārliecinātu investorus 
saglabāt savas investīcijas ilgtermiņā. 

3. diagramma. S&P 500 atdeves intervāls, 1926.-2011. gads 

 

„1-year period” – viena gada periods, „3-years period” – trīs gadu periods, „5-years period” – 
piecu gadu periods, „10-years period” – desmit gadu periods, „20-years period” – 20 gadu 
periods  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gadi



 

Secinājums 
Var droši apgalvot, ka ilgtermiņā ir ļoti grūti būt nepārtraukti 
veiksmīgam, izvēloties pareizo laiku tirgus darbību veikšanai.  Mums 
nevajadzētu pieļaut, ka īstermiņa tirgus svārstības maina mūsu 
ieguldījumu disciplīnu. Tieši otrādi - mierīga izturēšanās, konsekventa un 
disciplinēta pieeja ieguldījumu veikšanai varētu palīdzēt pārciest cenu 

svārstības. Vidējam investoram, kuram nav laika (vai vēlēšanās) sekot 
tirgum ik dienas, ir labi iemesli, lai izvairītos no tirgus darbību laika 
plānošanas un ilgtermiņā pievērstu uzmanību ieguldījumu veikšanai 
plaši diversificētos risinājumos. 

Avoti: Forbes, Morningstar, MSCI, Charles Schwab, Fidelity, Investopedia. 

 

Jaunāko notikumu ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 
Produktu grupa Pagājušā mēneša notikumu ietekme un turpmākās prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Pēdējā mēnesī valstu obligāciju ienesīgums nedaudz samazinājās. Zemā inflācija un vājie izaugsmes signāli dažviet dos 
iemeslu centrālajām bankām bāzes procentu likmes vēl kādu laiku saglabāt salīdzinoši nelielas. Eiropas valstu obligāciju 
ienesīgums, iespējams, vēl kādu laiku saglabās rekordzemu līmeni, bet tas, šķiet, nav uz ilgu, ņemot vērā eirozonas inflācijas 
stabilizēšanos, kam sekoja gaidas par turpmāko inflācijas pieaugumu un prognozes, ka FRS uzsāks bāzes procentu likmju 
paaugstināšanu. Investīciju līmeņa uzņēmumu obligāciju ienesīgumam vairs nav daudz iespēju samazināties, un šo obligāciju 
labākais periods šajā procentu likmju ciklā ir aiz muguras. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Izaugsme akciju tirgos uzlaboja situāciju mūsu sabalansētajos ieguldījumu portfeļos (kas ietver dažādas aktīvu klases), un tie 
deva pozitīvus rezultātus pēdējā mēneša laikā. 
Skatoties nākotnē, procentu ienākumu starpība starp augsta ienesīguma uzņēmumu un valstu obligācijām īstermiņā 
obligāciju tirgū rada lielāku potenciālu, taču pakāpeniski pieaugoša valstu obligāciju ienesīguma prognozes nākamajā gadā 
turpinās radīt risku. Tādēļ īsāka termiņa augsta ienesīguma obligācijas būs daudz pievilcīgākas. Lai gan mēs uzskatām, ka 
nākamajos 12 mēnešos augsta ienesīguma obligācijas pārspēs investīciju līmeņa un valstu obligācijas, akcijas uzskatām par 
relatīvi saistošākām. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Septembra beigās un oktobra sākumā akciju tirgos bija vērojams visai drūms noskaņojums. Pēc tam situācija sāka uzlaboties, 
un līdz novembra beigām akciju cena globālajā akciju tirgū pieauga jau par 8% (MSCI All Country Index) kopš gada sākuma. 
Ņemot vērā stabilo un spēcīgo ASV ekonomikas izaugsmi, centrālo banku spēju nodrošināt likviditāti, lētāku elektroenerģiju 
un zemāku cenas un peļņas (P/E) attiecību, pamatots ir uzskats, ka situācija akciju tirgos uzlabosies. Faktori, kas var veicināt 
tirgus nestabilitāti ir FRS iespējamā bāzes procentu likmju paaugstināšana, Vācijas un pārējās eirozonas vājā ekonomiskā 
izaugsme un ģeopolitiskie riski (piemēram, Ukrainas-Krievijas un Irākas-Sīrijas-Islāma Valsts konflikts). Lai izaugsme būtu 
ilgstoša, nepieciešams arī uzņēmumu ienākumu līmeņa pieaugums. 



 

Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

Ar aktīviem nodrošināti 
vērtspapīri (asset-backed 
security; ABS) 

Finanšu instrumenti, kas nodrošināti ar aizdevumiem, nomas līgumiem vai debitoru parādiem, izņemot 
vērtspapīrus, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu un hipotēku. Investoru gadījumā ar aktīviem nodrošināto 
vērtspapīru iegāde ir alternatīva ieguldījumiem uzņēmumu obligācijās. 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu to gatavo preču un pakalpojumu monetārā vērtība, kas saražotas kādas valsts teritorijā noteiktā laika 
posmā (parasti aprēķina gada IKP). IKP ietver visu privāto un valsts patēriņu, valsts izdevumus, ieguldījumus un 
eksporta un importa starpību, kas attiecas uz noteikto teritoriju. 

Ilgums Preču un pakalpojumu cenu vispārēja samazināšanās. Deflāciju var izraisīt apgrozībā esošā naudas daudzuma 
samazināšanās, kā arī valsts vai personisko izdevumu samazināšana. Deflācija ir inflācijas pretstats, un tā ir 
cieši saistīta ar bezdarba līmeņa palielināšanos, jo ekonomikā samazinās pieprasījums pēc precēm un 
pakalpojumiem, kas savukārt var izraisīt depresiju. Centrālās bankas cenšas apturēt smagu deflāciju, kā arī 
smagu inflāciju, lai iespējami mazinātu pārāk strauju cenu samazināšanos. 

Investīciju līmeņa obligācijas, 
spekulatīvās obligācijas 

Investīciju līmeņa obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par 
salīdzinoši zemu saistību neizpildes risku. Spekulatīvās obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām 
piešķirtais kredītreitings liecina par saistību neizpildes risku, kas ir salīdzinoši augstāks nekā investīciju līmeņa 
obligācijām. Tā kā saistību neizpildes risks ir augstāks, šīs obligācijas maksā lielākus kupona maksājumus, proti, 
ir ienesīgākas nekā investīciju līmeņa obligācijas.  
Lai sniegtu obligāciju kredītkvalitātes vērtējumu, divas galvenās kredītreitingu aģentūras „Standard & Poor's” 
(„S&P”) un „Moody’s” izmanto dažādus apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B. 
Obligācijas, kurām aģentūra „S&P” piešķīrusi apzīmējumus AAA vai AA (augsta kredītkvalitāte) un A vai BBB 
(vidēja kredītkvalitāte), ir uzskatāmas par investīciju līmeņa obligācijām. Zemāks obligāciju kredītreitings 
(apzīmējumi BB, B, CCC utt.) liecina par zemu kredītkvalitāti, un attiecīgās obligācijas parasti dēvē par 
spekulatīvajām vai augsta riska obligācijām. 

Darba vietu skaits 
nelauksaimniecības sektoros 

Darba vietu skaits nelauksaimniecības sektoros ir nozīmīgs statistiskais un ekonomiskais rādītājs, ko ASV 
Nodarbinātības departaments publicē katru mēnesi, iekļaujot to vispārīgā ziņojumā par darba tirgus stāvokli. 
Darba vietu skaits nelauksaimniecības sektoros veido aptuveni 80% (šajā rādītājā neietilpst fermu strādnieki, 
privātie mājsaimniecību darbinieki un bezpeļņas organizāciju darbinieki) no bruto ASV iekšzemes kopproduktu 
ražojošajiem darbiniekiem. Dati par darba vietu skaitu nelauksaimniecības sektoros tiek publiskoti katru 
mēnesi, un tos izmanto valdības politikas veidotāji un ekonomisti, lai noteiktu ekonomikas aktuālo stāvokli un 
prognozētu ekonomiskās aktivitātes līmeni nākotnē. 

Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācija (ESAO) 

Tā ir 34 dalībvalstu grupa, kurā tiek pārrunāta un izstrādāta ekonomiskā un sociālā politika. ESAO dalībvalstis ir 
attīstītas, demokrātiskas valstis, kas atbalsta brīva tirgus ekonomiku. 

Naftas eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC) 

Tā ir organizācija, ko veido pasaules lielākās naftas eksportētājvalstis. OPEC tika dibināta 1960. gadā, lai 
koordinētu dalībvalstu naftas politiku un sniegtu dalībvalstīm tehnisku un ekonomisku palīdzību. OPEC ir 
organizācija, kuras mērķis ir uzraudzīt naftas piegādi, lai noteiktu naftas cenu pasaules tirgū un lai izvairītos no 
svārstībām, kas varētu ietekmēt gan ražotājvalstu, gan pircējvalstu ekonomiku. 

Naftas marka: Brent un WTI „Brent Blend” („Brent”) un „West Texas Intermediate” („WTI”) naftas markas tiek izmantots kā etalons citu 
jēlnaftas veidu cenu noteikšanai. Aptuveni divas trešdaļas visu pasaulē noslēgto jēlnaftas līgumu par atskaiti 
izmanto „Brent”, kas to padara par visbiežāk lietoto etalonu. Šobrīd ar „Brent” tiek apzīmēta nafta, kas tiek 
iegūta Ziemeļjūrā pie Apvienotās Karalistes un Norvēģijas krastiem („Brent”, „Forties”, „Oseberg” un „Ekofisk”). 
Tā kā piegāde notiek pa jūru, ir vieglāk jēlnaftu nogādāt attālos galapunktos. Ar „WTI” apzīmē naftu, ko iegūst 
no urbumiem ASV (pa cauruļvadiem to transportē uz Kašingu Oklahomā. Fakts, ka piegāde notiek pa sauszemi 
ir viens no Rietumteksasas jēlnaftas trūkumiem — šāda veida piegāde ir salīdzinoši dārgāka. „WTI” aizvien ir 
galvenais etalons ASV patērētajai naftai. 

Cenas un peļņas attiecība (P/E) Attiecība starp uzņēmuma akcijas pašreizējo cenu un peļņu uz vienu akciju pagājušajā gadā. Piemēram, ja 
vienas uzņēmuma akcijas cena pašlaik ir 100 EUR un peļņa uz vienu akciju pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi 
10 EUR, tad šo akciju cenas un peļņas attiecība ir 10. Kopumā augsts cenas/peļņas rādītājs liecina par to, ka 
investori paredz straujāku attiecīgā uzņēmuma peļņas palielināšanos, salīdzinot ar citiem, kuru akciju 
cenas/peļņas attiecība ir zemāka. Taču cenas/peļņas rādītājs pats par sevi neko neparāda. Parasti tiek 
salīdzināta vienas nozares uzņēmumu cenas/peļņas attiecība ar tirgus vidējo rādītāju, kā arī uzņēmuma esošo 
rādītāju ar vēsturisko vidējo. 

Ienesīgums Ieguldījuma rentabilitāte. Tas attiecas uz procentu maksājumiem vai dividendēm, ko izmaksā saistībā ar 
vērtspapīriem, un parasti to izsaka procentos gadā, pamatojoties uz ieguldījuma cenu un tā pašreizējo tirgus 
vērtību vai nominālvērtību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vērtspapīru tirgus indeksu svārstības pēdējo piecu gadu laikā līdz 2014. gada 30. novembrim 

Reģions Indekss Valūta 

Vērtības rādītāji 

2009 2010 2011 2012 2013 12 mēneši 
Kopš 

2014. gada 
sākuma 

ASV S&P 500 USD 23,5% 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 14,5% 11,9% 

Eiropa MSCI EURO EUR 22,5% -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 5,9% 5,2% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 79,3% 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -26,1% -26,1% 

Āzija MSCI EM Asia USD 70,3% 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 3,3% 4,7% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 98,1% 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -8,6% -6,0% 

 
Šajā dokumentā minētā informācija ir sniegta tikai informatīvos nolūkos. Šī informācija nav uzskatāma par rekomendāciju vai konsultāciju investīciju jautājumos, un tā nav 
kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Šajā dokumentā minētie materiāli un produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienoto Valstu (ASV) 
teritorijā vai personām, kas ir ASV rezidenti jeb tā saucamie ASV pilsoņi, un šāda izplatīšana vai pārdošana var tikt uzskatīta par pretlikumīgu. SEB nav atbildīga par investīciju 
lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz minēto informāciju. Sniegtās informācijas pamatā ir dati, kas iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par uzticamiem. SEB 
neuzņemas atbildību par šajā dokumentā minētās informācijas precizitāti vai pilnīgumu, vai par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties, izmantojot nepilnīgu 
informāciju. 
Investīcijas akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistītas ar iespējām un risku. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Atsevišķos gadījumos 
zaudējumi var būt lielāki nekā sākotnējās investīcijas. Ja investīcijas tiek veiktas ārvalstu tirgos, peļņu var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Minēto investīciju produktu un 
finanšu indeksu ienesīgums iepriekšējos vai nākamajos periodos negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē, nedz arī ir uzskatāms par orientējošu rādītāju attiecībā uz 
turpmāko ienesīgumu. 
Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulatīvos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar investīcijām attiecīgajā 
fondā, un izvērtēt visus riskus, kas saistīti ar attiecīgo ieguldījumu, kā arī apsvērt ieguldījuma atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešams, plašāku skaidrojumu Jums sniegs 
SEB konsultants vai — nodokļu jautājumos — attiecīgās jomas speciālists. Vispārīga informācija par investīciju jautājumiem un vērtspapīriem pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv 


