
 

 

 Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Tirgi joprojām strauju izmaiņu ietekmē 

  2015. gada janvāris 
Tirgus apskats 
Identiski kā pēdējā pusgada laikā, arī decembra mēnesī tirgū valdīja nestabilitāte. Pēc ievērojamā krituma, kas tika piedzīvots mēneša 
pirmajā pusē, atsevišķu vērtspapīru tirgus rādītāji sasniedza vēl nebijušu kāpumu, savukārt citi zaudēja gada laikā uzkrāto pieaugumu. 
Mēs paredzam, ka ASV ekonomika būs galvenais globālās ekonomikas atveseļošanas dzinējspēks 2015. gadā. Tomēr atšķirības 
ekonomikas izaugsmē un monetārajā politikā un jēlnaftas cenas kritums visdrīzāk radīs augstu tirgus nestabilitāti un dominēs pār 
ekonomikas sentimentu vismaz gada pirmajā pusē. Neskatoties uz iepriekš minēto, akcijas – salīdzinājumā ar valsts obligācijām un citiem 
fiksēta ienākuma aktīviem, turpina demonstrēt visai pievilcīgu sniegumu. G7 valstu centrālo banku politika joprojām ir ļoti pretimnākoša 
paaugstināta riska aktīviem. 

Vērtspapīru tirgus rādītāji* Galvenie notikumi un prognozes 

USA  
(S&P 500, USD): 
-0,4% decembrī 
+11,4% kopš gada sākuma 
+84,6% piecu gadu laikā 
 
 
 
 
Eiropa 
(MSCI EURO, EUR): 
-2,7%  decembrī 
+2,3% kopš gada sākuma 
+15,5% piecu gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-18,8% decembrī 
-40,0% kopš gada sākuma 
-42,5% piecu gadu laikā 
 
Āzija 
(MSCI EM Asia, USD): 
-2,1% decembrī 
+2,5% kopš gada sākuma 
+13,9% piecu gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-9,3% decembrī 
-14,8% kopš gada sākuma 
-33,7% piecu gadu laikā 

Gada nogalē ASV tirgos valdīja pozitīvs noskaņojums. Jaunākie 2014. gada 3. ceturkšņa IKP aprēķini 
demonstrēja ASV ekonomikas izaugsmi par 5% (pārsniedzot iepriekšējās korekcijas: no 3,5% uz 3,9%). 
Vērojams augsts patērētāju uzticības līmenis, kas ietekmēja mājsaimniecību tēriņu pieaugumu novembra mēnesī, 
pārsniedzot iepriekšējās prognozes. Arī jaunākie PMI pakalpojumu indeksa dati apliecina pieaugošo optimismu 
sektora pārstāvju vidū (56,2 punkti decembra mēnesī; 2014. gada vidējā vērtība (56,3 punkti) joprojām ir pēdējo 9 
gadu augstākais rādītājs). Kas attiecas uz 2015. gada sākuma prognozēm, mēs paredzam ASV ekonomikas turpmāku 
izaugsmi – vairums ekonomikas un tirgus rādītāju liecina, ka pēc visai ieilgušās agrīnās atveseļošanās fāzes 
(ekonomikas izaugsme bez spēcīgas stimulējošas monetārās politikas nav iespējama), ASV ekonomika visbeidzot ir 
sasniegusi vidējo atveseļošanās fāzi (ekonomikas izaugsme ir iespējama ar mazāk stimulējošu monetāro politiku).   

Krītoties energoresursu cenām, eirozona piedzīvo deflāciju, kas savukārt rada papildu spiedienu uz Eiropas 
Centrālo banku (ECB), ieviest turpmākus pasākumus bloka ekonomikas stimulēšanai. Salīdzinājumā ar 
iepriekšējā gada attiecīgo periodu, decembrī patēriņa cenas eirozonā ir sarukušas par 0,2%, pārsniedzot 
ekspertu prognozes (0,1%) un zaudējot novembra mēnesī sasniegto pieaugumu 0,3% apmērā. Eirozona piedzīvo 
deflāciju pirmo reizi vairāk nekā piecu gadu laikā. Atspoguļojot turpmāko naftas cenas kritumu, paredzams, ka cenas 
turpinās sarukt arī janvāra mēnesī, kas vairo izredzes, ka jau pēc 22. janvāra ECB sanāksmes Centrālā banka nāks klajā 
ar jaunu pasākumu kopumu ekonomikas stimulēšanai vai kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) pasākumiem. Analītiķi 
apsver trīs iespējamos kvantitatīvās mīkstināšanas scenārijus: 1) valsts obligāciju pirkšana proporcionāli attiecīgās 
dalībvalsts līdzdalībai (svērtais IKP) ECB; 2) tikai augstas kredītkvalitātes obligāciju pirkšana; 3) pirkšanu ECB vietā veic 
nacionālās centrālās bankas. Salīdzinot ar to pašu periodu iepriekšējā gadā (11,9%) bezdarba līmenis eirozonā ir 
nedaudz krities, un identiski kā oktobra mēnesī, saglabājas 11,5% robežās. Eiro vērtība pret ASV dolāru ir sasniegusi 
zemāko līmeni pēdējo deviņu gadu laikā, un mēs paredzam vēl lielāku eiro vērtības kritumu tuvākajā nākotnē.  

Grieķija atkārtoti draud izstāties no eirozonas. Gaidāmo prezidenta vēlēšanu rezultātā var tikt izveidota valdība, 
kas pametīs eirozonu. Pretēji situācijai, kāda pastāvēja pirms diviem gadiem, pateicoties ieviestajiem Eiropas 
ekonomiskās un investīciju vides uzlabojumiem, Grieķijas defaulta vai eirozonas pamešanas ietekme uz monetārās 
savienības vispārējo stabilitāti nebūs tik postoša. Vienlaicīgi nepieciešams ņemt vērā, ka situācija Grieķijā ir 
atgādinājums par politisko ietekmi, kādu ir atstājusi Eiropas ļoti lēnā ekonomikas atveseļošanās uz galvenajiem 
politiskajiem spēkiem gandrīz visās dalībvalstīs. Uzsākot 2015. gadu, investoriem ir nepieciešams vērst uzmanību uz 
pastāvošo politisko spiedienu, jo īpaši jau Spānijā.  

Jēlnaftas cena ir sasniegusi zemāko līmeni vairāk nekā piecu gadu laikā; lai gan globālā skatījumā zema 
naftas cena ir labs priekšnoteikums izaugsmei un pieprasījuma pieaugumam, rādītāji nav pietiekami, lai 
panāktu līdzsvaru tuvākajā nākotnē. Novembrī OPEC paziņoja par lēmumu nesamazināt naftas ieguves apjomus 
un mēs uzskatām, ka nav sagaidāmas jebkādas izmaiņas OPEC lēmumā līdz nākamajai oficiālajai OPEC sanāksmei 5. 
jūnijā. Ņemot vērā OPEC nevēlēšanos līdzsvarot tirgu, pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka naftas cena tik ātri 
neatgriezīsies pēdējo piecu gadu līmenī (85 – 100 USD par barelu). Pat 40 USD par barelu nešķiet neiespējama cena 
2015. gada pirmajā pusē. Lai gan zemajai naftas cenai vajadzētu veicināt izaugsmi vairumā valstu, šāda krituma 
straujie tempi rada bažas par globālās ekonomikas potenciālajām problēmām.  

* Sīkāka informācija par indeksiem ir pievienota dokumenta beigās. 
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Ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām  
Produktu grupa Pagājušā mēneša notikumu ietekme un turpmākās prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Valsts obligāciju ienesīgums pagājušajā mēnesī nedaudz kritās, salīdzinājumā ar vēsturiski jau tā zemo ienesīguma līmeni. 
Patiesībā viens no lielākajiem 2014. gada pārsteigumiem bija lielais pieprasījums pēc ļoti zema riska aktīviem, kā, piemēram, 
drošas valsts obligācijas. Šis pieprasījums samazināja obligāciju ienesīgumu, neskatoties uz vēsturiski jau tā zemo ienesīguma 
līmeni. Piemēram, Vācijas 5 gadu obligāciju ienesīgums pirmo reizi bija negatīvs. Ņemot vērā atšķirības globālās ekonomikas 
atveseļošanās tempos un zemo globālo inflāciju, valsts obligāciju ienesīguma rādītāji visdrīzāk saglabāsies rekordzemā līmenī, 
tomēr, ievērojot prognozes un sagaidāmo FED bāzes procenta likmju paaugstināšanu, šāds ienesīguma līmenis nepastāvēs 
ilgstoši.    

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Mēneša sākumā piedzīvotais cenu kritums un to atgriešanās iepriekšējā līmenī mēneša otrajā pusē izlīdzināja sabalansēto 
ieguldījuma portfeļu (kas aptver dažādas aktīvu klases) ienesīguma rādītājus 2014. gada decembra mēnesī. Prognozes uz 
sagaidāmo augsta riska investīciju ienesīgumu sabalansētajos portfeļos tiek nosegts ar ieguldījumu daļu augsta riska aktīvos.  
Skatoties nākotnē, augsta ienesīguma (HY) obligāciju tirgū, procentu ienākumu starpība starp augsta ienesīguma un valsts 
obligācijām decembra mēnesī palielinājās, radot lielāku potenciālu augsta ienesīguma obligācijām, lai gan pieaugošu risku 
šobrīd rada vājais izejvielu tirgus. Vispievilcīgākās šķiet īstermiņa augsta ienesīguma obligācijas. Lai gan mēs uzskatām, ka 
turpmāko 12 mēnešu laikā globālās augsta ienesīguma obligācijas apsteigs investīciju līmeņa un valsts obligācijas, nosacīti 
ieguldījumi akcijās ir daudz pievilcīgāki.  

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

2014. gada decembra mēnesis vērtspapīru tirgos izvērtās visai svārstīgs. Pozitīvos makroekonomiskos rādītājus aizēnoja naftas 
cenu kritums, raisot bažas par globālo ekonomiku. Krītošās naftas cenas visdrīzāk noteiks 2015. gada sākumā valdošo 
noskaņojumu, īstermiņā radot vēl lielāku nestabilitāti vērtspapīru tirgos, lai gan mēs uzskatām, ka vērtspapīru tirgiem vajadzētu 
nodrošināt pievilcīgus ienesīguma rādītājus ilgtermiņa investoriem. Attīstītie akciju tirgi ar ASV priekšgalā vairumā reģionu 
demonstrē vislabākos rādītājus (atbalstoša monetārā politika, peļņas pieaugums, pievilcīgs novērtējums). Ņemot vērā ar tirgus 
attīstību saistītās neskaidrības, īstermiņā jaunie tirgi ir mazāk pievilcīgi, savukārt stabilais novērtējums varētu būt visai 
daudzsološs ilgtermiņa investoriem.  
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Mēneša tēma 
Periodiskas un vienreizējās investīcijas 

Pagājušajā mēnesī mēs rakstījām par tirgus prognozēšanu. Pēcvārdā 
bija teikts: “veiksmīga tirgus prognozēšana ilgtermiņā ir ļoti sarežģīts 
process un, veicot investīcijas tirgū, svarīgas ir nevis prognozes, bet 
laiks”. Citiem vārdiem sakot, labāk ir investēt un nodrošināt savu 
klātbūtni jau šobrīd, nekā censties uzminēt īsto laiku ieiešanai tirgū. 
Jāatzīst, ka investīcijas (piemēram, akciju tirgos) var likt vilties tām 
personām, kas bija pārliecinātas, par to, ka šis ir optimālais laiks 
investīciju veikšanai. Kādam var rasties jautājums – kā ir labāk – 
ieguldīt visu summu uzreiz vai tomēr labāk veikt periodiskas mazāka 
apjoma investīcijas, tādejādi samazinot riskus, kas ir saistīti ar 
ieguldīšanu neīstajā brīdī? Šis raksts apskata periodisku un vienreizējo 
investīciju ieguvumus un trūkumus, kuru izpratne palīdzēs ikvienam 
pieņemt daudz pamatotākus investīciju lēmumus.  

Periodiskas investīcijas 
Ikviens investors būtu pateicīgs par spēju izdarīt 100% precīzas tirgus 
prognozes, pērkot par viszemāko un pārdodot par visaugstāko cenu. 
Diemžēl praksē tas nav tik vienkārši. Tāpēc investori izvēlas dažādas 
investīciju stratēģijas. Viena no tām ir periodisku un regulāru 
investīciju veikšana.  

Viena no visizplatītākajām periodisko investīciju formām ir regulāra 
vērtspapīru pirkšana par fiksētu cenu dolāros (dollar-cost averaging 
vai DCA). Šī investīciju stratēģija ir balstīta uz fiksētas summas 
ieguldījuma veikšanu noteiktā laikā (parasti ik mēnesi vai ik ceturksni), 
neatkarīgi no cenu līmeņa svārstībām. DCA var palīdzēt samazināt 
riskus, kas ir saistīti ar vērtspapīru cenu kritumu. Citiem vārdiem sakot, 
DCA ir līdzeklis, kas var palīdzēt samazināt riskus, kas ir saistīti ar 
investīciju veikšanu tirgus augstākajā punktā. Vērtspapīru cenai 
krītoties, jūs iegūsiet vairāk akciju par to pašu summu un, gadījumā, ja 
vai arī, kad cena atgriezīsies iepriekšējā līmenī, jūs vidēji būsiet iztērējis 
mazāku naudas summu vienas akcijas iegādei nekā gadījumā, ja jūs 
tās pirktu par augstāko cenu pirms krišanas.  

Grafiks Nr.1 ilustrē kā akciju cenu svārstību gadījumā, izmantojot DCA 
stratēģiju, jūs varat iegūt vidēji zemāku vienas akcijas cenu. Saskaņā ar 
ilustrēto piemēru, Sabiedrības ABC vienas akcijas cena janvāra mēnesī 
bija 3 EUR, februāra mēnesī – 1 EUR, martā – 2 EUR, aprīlī 1,5 EUR un 
maijā 2,5 EUR. Gadījumā, ja jūs investējat 30 EUR 5 mēnešus pēc 
kārtas, tad mēnesī iegādāto akciju skaits svārstīsies no 10 akcijām 
laikā, kad vienas akcijas cena ir visaugstākā (3 EUR) līdz pat 30 akcijām 
laikā, kad vienas akcijas cena ir 1 EUR. Vidējā vienas akcijas cena tirgū 
ir 2 EUR (3+1+2+1,5+2,5 = 10/5 = 2). Savukārt, ņemot vērā, ka par 
investētajiem 30 EUR jūs nopirkāt vairāk akciju par zemāko cenu, 
vidējā vienas akcijas iegādes cena ir 1,72 EUR (30x5 = ieguldījums 150 
apmērā dalīts ar iegādātajām 87 akcijām = 1,72). 

Grafiks Nr1. DCA metode, veicot investīcijas 30 EUR apmērā 5 mēnešus 
pēc kārtas  
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Izmantojot DCA investīciju stratēģiju, jūs nezaudēsiet veiktās 
investīcijas, vērtspapīru tirgum piedzīvojot cenu kritumu. Stratēģijas 
pamatā ir iespēja nopirkt lielāku skaitu akciju par zemāku cenu, kas 
savukārt nozīmē augstāku ienesīgumu, laikā, kad tiek piedzīvots 
straujš akciju cenu kāpums. Bez tam, papildu potenciālajam vienas 
akcijas izmaksu samazinājumam, regulāras fiksētas summas 
investīcijas automatizē lēmuma pieņemšanas procesu un palīdz izslēgt 
emocijas. Būtisks ir arī aspekts, ka vairumam potenciālo investoru 
nemaz nav apjomīgu līdzekļu vienreizējās investīcijas veikšanai; visa 
veida investīcijas ir atkarīgas no jūsu ienākumu līmeņa. Šādā gadījumā 
DCA nav viena no, bet gan vienīgā Jums pieejamā investīciju stratēģija.   

Jāatzīst, ka DCA ir arī vairāki trūkumi. Mainoties tirgus apstākļiem, 
svārstās arī investīciju peļņa un pamatvērtība. Gadījumā, ja jūs 
pārtraucat investīcijas brīdī, kad cena ir zema, jūs zaudējat lielu daļu 
no DCA ieguvumiem.  Izmantojot šo stratēģiju, ir jāņem vērā arī jūsu 
finansiālās iespējas un emocionālā noturība veikt pirkumus laika 
periodos, kad cena ir zema vai augsta. Veicot investīcijas, ir jāņem vērā 

arī darījuma apkalpošanas maksa, tā kā pārāk mazu naudas summu 
investēšana izmaksu ziņā var izrādīties nerentabla. Visbeidzot, fiksētas 
ikmēneša summas investēšana nodrošina, ka jūs pērkat lielāku skaitu 
akciju laikā, kad cena ir zema un mazāk skaitu akciju brīdī, kad cena ir 
augsta. Apskatot tirgu uzvedību ilgtermiņa perspektīvā, skaidri redzama 
ilgtermiņa pieauguma tendence, kas nozīmē, ka salīdzinājumā ar 
vienreizējām investīcijām, DCA stratēģija ilgtermiņā ir mazāk ienesīga. 

Vienreizējās investīcijas 
Ieguvumi, kas ir saistīti ar vienreizējo investīciju veikšanu, Jums varētu šķist 
interesanti gadījumā, ja esat veicis ieguldījumus naudas ekvivalentos, 
uzkrājot paprāvu summu vai arī pastāv kādi citi apstākļi, piemēram, jūs 
esat mantojis ievērojamus naudas līdzekļus un vēlaties tos investēt. DCA 
investīciju stratēģijas un vienreizējo investīciju salīdzināšana ir vairāku 
akadēmisko pētījumu priekšmets, kuru rezultātā ir secināts, ka ņemot vērā 
faktu, ka vēsturiski vērtspapīru tirgi ir piedzīvojuši izaugsmi ilgtermiņā, 
investēt šodien ir labāks lēmums nekā gaidīt rītdienu, tā kā palielinās 
iespēja gūt labumu no laika gaitā piedzīvotā cenu kāpuma. 

A. Bernšteins savā pētījumā salīdzināja vēsturiskos ienesīguma rādītājus 
gadījumā, kad personas rīcībā esošie naudas līdzekļi tiek investēti vienā 
reizē un gadījumā, kad pieejamā summa tiek sadalīta vienādos ikmēneša 
maksājumos. Vienreizējās investīcijas rezultāti acīmredzami bija labāki 
(grafiks Nr.2). Pētījumā ir norādīts, ka tūlītēja pieejamo līdzekļu investīcija 
ir daudz labāks investīciju risinājums nekā DCA, tā kā vērtspapīru tirgi 
pieaug, ejot laikam un vidēji ieguvumi no vienreizējām investīcijām ir 
lielāki. Lai gan DCA nozīmē, ka jūsu rīcībā ir naudas rezerves, jūs varat 
palaist garām lielo iespēju.  

Attēls Nr.2. Vēsturiskais investīciju ienesīgums, salīdzinot vienreizējās 
investīcijas un regulāras fiksētas summas investīcijas (vienreizējās 
investīcijas -  S&P 500, regulāra vērtspapīru pirkšana par fiksētu cenu 
dolāros (DCA) – 12 mēnešu S&P 500, atlikums skaidrā naudā; vēsturiskais 
investīciju ienesīgums ir aprēķināts par 12 mēnešu periodiem laika posmā 
no  1926 -2013. gadam) 
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Arī vienreizējām investīcijām ir savi trūkumi. Vienreizējo investīciju pētījumi 
ir balstīti uz tirgu vēsturisko attīstību ilgtermiņā, kas nebūt nenozīmē, ka 
nākotnē tirgi virzīsies par to pašu attīstības ceļu vai, ka tirgū noteikti būs 
ilgstoši periodi, kuros vērtspapīru cenas saglabāsies nemainīgas. Pat, ja 
tirgū būs vērojams cenu kāpums, nekur nav teikts, ka pēc tam, kad būsiet 
veikuši investīcijas, šāda augšupeja būs tūlītēja vai konstanta. Ja esat 
pārliecināts par vienreizējo investīciju augstāku ienesīgumu ilgtermiņā, ir 
svarīgi, lai jūs spētu tikt galā ar nenoteiktību un izrietošajiem riskiem. 
Gadījumā, ja jūs nespēsiet pārdzīvot īstermiņa zaudējumus, jo īpaši 
gadījumos, kad tādi rodas īsi pēc investīciju veikšanas, jūs visdrīzāk 
pieņemsiet pārdošanas lēmumu neīstajā brīdī. Vēl viens investīciju 
stratēģijas trūkums ir saistīts ar potenciālo nepieciešamību sākotnēji uzkrāt 
līdzekļus, lai šādas vienreizējās investīcijas būtu iespējamas. Vairumam 
investēt gribētāju vienkārši trūkst disciplīnas, lai atturētos no šo līdzekļu 
tērēšanas. Ja vien investīcijas netiek veiktas automātiski, kārdinājums 
iztērēt ietaupījumus var būt lielāks nekā vēlme tos investēt vai gaidīt vēl 
vienu mēnesi, divus vai trīs. Visbeidzot, jāatgādina, ka viena veida 
vērtspapīros veiktas investīcijas jau pēc noklusējuma ir pakļautas lielākam 
riskam nekā vienreizējās investīcijas diversificētā investīciju portfelī, 
neatkarīgi no investīciju termiņa.  

Pēcvārds 
Lēmums par regulāru, fiksētu investīciju veikšanu vai vienas summas 
vienreizējo investēšanu ir klasisks visu investīciju pamatā esošās riska - 
atalgojuma attiecības piemērs. Ir būtiski apzināties sevi un izprast savas kā 
investora robežas.  Izpratne par pieejamo investīciju stratēģiju ieguvumiem 
un trūkumiem palīdzēs pieņemt jūsu personībai un pastāvošajiem 
apstākļiem visatbilstošāko investīciju lēmumu.  

Avots: Business Insider, Seeking Alpha, FlexScore. 
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Terminu skaidrojums 

Lietotie termini  Skaidrojums 

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 Obligācijas cenas jutīguma pret izmaiņām procentu likmē rādītājs. Ilgumu izsaka gados. Procentu likmju 
kāpums nozīmē obligāciju cenu kritumu, savukārt procentu likmes kritums nozīmē obligāciju cenu kāpumu. 
Ilguma aprēķināšana ir sarežģīta, jo tā ietver pašreizējo vērtību, peļņu, obligāciju kuponus, kredīta dzēšanas 
pēdējo datumu un citas iezīmes. Par laimi, šis indikators ieguldītājiem ir standarta datu atskaites punkts, kas 
tiek atklāts, piedāvājot visaptverošu informāciju par obligācijām un obligāciju kopfondu. Jo lielāks ir ilguma 
rādītājs, jo lielāks peļņas likmes risks vai atlīdzība par obligāciju cenu.  

Deflācija 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. 

Iepirkumu menedžeru indekss 
(PMI); pakalpojumu sektora 
indeksi   

Indekss, kas raksturo ražošanas un pakalpojuma sektora aktivitāti un ir balstīts uz ASV Iepirkumu vadības 
institūta veiktajiem pētījumiem. Ja indeksa rādītājs ir lielāks par 50, tiek uzskatīts, ka nozarē vērojama 
izaugsme, savukārt rādītāja vērtība zem 50 liecina, ka sektorā vērojams izaugsmes tempu kritums.  Informācija 
par PMI ražošanas un pakalpojumu sektora indeksiem palīdz investoriem labāk izprast vietējā tirgus apstākļus. 
Indeksam pieaugot, ņemot vērā uzņēmuma peļņas pieaugumu, investori var izdarīt identisku pieņēmumu arī 
attiecībā uz vērtspapīru tirgu. Pretējs pieņēmums izdarāms attiecībā uz obligāciju tirgu, tā kā indeksam 
pieaugot palielinās jūtīgums pret iespējamo inflāciju.  

Naftas veidi: Brent un WTI 
markas nafta 

Brent Blend (Brent) un ASV vieglā jēlnafta (West Texas Intermediate vai WTI) ir naftas etalona markas, kas tiek 
izmantotas nosakot citu marku jēlnaftas cenu. Aptuveni divas trešdaļas no pasaulē slēgtajiem jēlnaftas 
piegādes līgumiem ietver atsauci uz Brent, padarot to par visplašāk izmantoto naftas etalonu. Faktiski Brent 
attiecas uz jēlnaftu, kas tiek iegūta Ziemeļjūrā starp Norvēģiju un A.K. (Brent, Forties, Oseberg un Ekofisk). Tā kā 
naftas ieguve notiek jūrā, to ir viegli transportēt uz citām attālām vietām. ASV vieglā jēlnafta vai WTI attiecas uz 
naftu, kas tiek iegūta no urbumiem ASV (cauruļvadu transports uz Kušingu, Oklahomas štatā). Viens no West 
Texas jēlnaftas trūkumiem ir fakts, ka naftas urbumi atrodas uz sauszemes, kā rezultātā jēlnaftas 
transportēšanas izmaksas uz noteiktām pasaules valstīm ir visai augstas. WTI ir galvenā naftas etalona marka 
ASV patērētajai naftai.  

Naftas eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC) 

OPEC ir starptautiska organizācija, kas apvieno pasaulē lielākās naftas eksportētājvalstis. OPEC tika izveidota 
1960. gadā un tās mērķi ir: dalībvalstu naftas politikas koordinēšana, nodrošinot organizācijas dalībvalstis ar 
tehnisko un ekonomisko atbalstu. OPEC ir kartelis, kas cenšas pārvaldīt naftas piegādes, lai noteiktu pasaules 
naftas cenas, izvairoties no cenu svārstībām, kas varētu ietekmēt, gan naftas eksportētājus, gan pircējus.  

Kvantitatīvā mīkstināšana (QE) Kvantitatīvā mīkstināšana ir nestandarta monetārā politika, kuras ietvaros centrālās bankas pērk valsts 
obligācijas vai citas obligācijas tirgū, lai samazinātu procentu likmes un palielinātu naudas apmēru. Kvantitatīvā 
mīkstināšana palielina naudas apjomu, iepludinot finanšu institūcijās kapitālu, veicinot kreditēšanas pieaugumu 
un palielinot likviditāti.    

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 vērtības svārstības pēdējo piecu gadu laikā līdz 2014. gada 31. decembrim 

Reģions Indekss Valūta 

Rādītāji 

2010 2011 2012 2013 2014 12 mēneši 
Kopš 2014. 

gada 
sākuma 

USA  S&P 500 USD 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% 11,4% 11,4% 

Europe  MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 2,3% 2,3% 

Eastern 
Europe 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -40,0% -40,0% 

Asia  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% 2,5% 2,5% 

Latin 
America 

MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -14,8% -14,8% 

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 


