
 

 

 

Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Neapmierinoša ASV IKP izaugsme 2015. gada 1. ceturksnī 
– īslaicīgs stāvoklis, sagaidāma ekonomikas augšupeja 

 
  2015. gada maijs 

Tirgus apskats 
ASV IKP izaugsmes 2015. gada 1. ceturkšņa rādītājs – tieši tāpat kā 2014. gadā – radījis vilšanos. Tomēr sagaidāms, ka atlikušajos gada 
mēnešos šis ekonomikas vājās izaugsmes rādītājs uzlabosies, radot augšupvērstu spiedienu gan uz procentu likmēm, gan akciju cenām. 
Neskatoties uz ziņām par Eiropas vājo ekonomisko izaugsmi, straujo obligāciju ienesīguma palielinājumu, eiro vērtības palielināšanos un 
Grieķijas parāda problēmām, kas ir pamatā nesenajām bažām par reģionālo atlabšanu, mūsuprāt, eirozonas ekonomika pēc lejupslīdes 
atveseļosies, veicinot uzlabojumus lielākā skaitā nozaru. Akciju tirgus potenciālu vairāku nākamo mēnešu laikā var uzskatīt par 
ierobežotāku. Ģeopolitiskie riski var var strauji palielināt lejupslīdes faktorus. Taču turpmākās un, iespējams, straujākas globālās 
izaugsmes pamatā būs Eiropas Centrālās bankas (ECB), Japānas Bankas un Ķīnas Tautas bankas atbalsts, kā arī ASV ekonomikas 
stabilitāte 2015.-2016. gadā. 

Vērtspapīru tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
+0,9% martā 
+1,3% kopš gada sākuma 
+75,7% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-2,0% martā 
+16,0% kopš gada sākuma 
+38,7% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+15,2% martā 
+27,7% kopš gada sākuma 
-30,5% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+6,9% martā 
+12,3% kopš gada sākuma 
+23,8% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+9,9% martā 
-1,3% kopš gada sākuma 
-34,9% 5 gadu laikā 

Tāpat kā 2014. gadā ASV ekonomikas izaugsme šā gada 1. ceturksnī bijusi gausāka. IKP izaugsmes rādītājs 
samazinājies, sasniedzot gada likmi 0,2% apmērā – par 2,2% mazāk nekā 2014. gada 4. ceturksnī un krietni zem 
prognozētā 1,0% pieauguma. Izaugsmes palēnināšanos ļoti lielā mērā noteica gan smagie ziemas laika apstākļi, gan 
nu jau atrisinātie ostu darba strīdi rietumkrastā. Laika apstākļu faktors izskaidro mājsaimniecību patēriņa 
samazināšanos, kā rezultātā kopš jaunā gada sākuma ievērojami palielinājies uzkrājumu apjoms. Šķiet, vājākas 
izaugsmes tendences ir turpinājušās arī pavasarī, ISM ražošanas indeksam aprīlī saglabājoties nemainīgi zemam divu 
gadu laikaposmā. Taču pakalpojumu un būvniecības, kā arī auto tirdzniecības nozares apgrozījums pēdējā laikā ir 
uzlabojies – tā ir zīme, ka kritums varētu būt īslaicīgs. Vēsturiski kopš 1985. gada 1. ceturkšņa ekonomiskā 
izaugsme bijusi visvājākā visu četru gada ceturkšņu griezumā. Raugoties nākotnē, patēriņš kļūs par arvien 
nozīmīgāku tautsaimniecības izaugsmes dzinējspēku, sekmējot izaugsmes rādītāju uzlabošanos. Mūsu 
prognozētais IKP pieaugums ir 2,7% šogad un 3,2% - 2016. gadā. Šī prognoze saskan ar nodarbinātības līmeņa 
stabilizēšanos un bezdarba samazināšanos. 2015. gada beigās bezdarba līmenis varētu sasniegt 5,1%, bet 2016. gada 
beigās – 4,5%. ASV uzņēmumu rentabilitātes rādītāji (saskaņā ar informāciju, kas publicēta līdz maijam) 2015. gada 1. 
ceturksnī bijuši pārsteidzoši augsti. Rentabilitātes prognozes pārsniegtas gandrīz 75% gadījumu (vidējais rādītājs 
pēdējo četru ceturkšņu laikā – 70%), savukārt tirdzniecības apjomu prognozes pārsniegtas gandrīz 50% gadījumu 
(58% pēdējo četru ceturkšņu laikā). 

Zemās naftas cenas, vājāks eiro un ECB kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) politika sekmējusi Eiropas 
noskaņojuma izmaiņas pozitīvā virzienā. Taču ekonomiskā izaugsme vēl joprojām nav stabila, ņemot vērā tādas 
pamatproblēmas kā augsto bezdarba līmeni, augsto parāda līmeni un politisko nenoteiktību. Ik pa brīdim bažas rada 
it īpaši Grieķijas parādu problēmas. Tomēr arvien vairāk nozaru vērojami uzlabojumi. Vājais eiro veicinājis gan 
eksportu apjomu straujāku palielināšanos, gan kapitālieguldījumu apjomu pieaugumu. Mājsaimniecību uzticības 
rādītāji ir uzlabojušies, un mazumtirdzniecības apjomi ir palielinājušies. Neskatoties uz augsto bezdarba līmeni, 
nodarbinātības rādītāji uzlabojušies, savukārt zemā inflācija palielinājusi pirktspēju. Saskaņā ar mūsu prognozēm 
2015. gadā eirozonas IKP palielināsies par 1,7% (iepriekš prognozētais palielinājums - 1,2%) un par 2,1% - 2016. gadā 
(iepriekš prognozētais palielinājums – 1,7%). Taču eirozonas ekonomiskie rādītāji joprojām nesasniedz plānotos. 
Vācija un Spānija var lepoties ar labiem ekonomiskās izaugsmes tempiem, turpretī Itālija un Francija izaugsmes tempu 
ziņā atpaliek. Nesen Eiropas noskaņojumu ietekmēja ziņas par ekonomikas vājināšanos (gan reģionālā, gan globālā 
līmenī), strauju obligāciju ienesīguma palielināšanos un eiro vērtības pieaugumu. Kritums Vācijas mazumtirdzniecības 
ieņēmumos martā un Eiropas Komisijas ekonomikas noskaņojuma rādītāja nelielais kritums liecina, ka eirozonas 
ekonomikas atveseļošanās process varētu būt īslaicīgi palēninājies. 

Citur pasaulē. Krievijas centrālā banka samazinājusi bāzes procentu likmi par 1,5% līdz 12,5 procentiem. 
Lielākas nekā gaidīts izmaiņas RUB stabilizēšanās dēļ ārzemju valūtas tirgos.  Aprīlī palielinājušās akciju cenas, ko 
noteica cerības uz pozitīvu uzņēmumu rentabilitāti un cerības par Japānas Bankas turpmākajiem mīkstināšanas 
pasākumiem gada turpmākajos mēnešos, ņemot vērā, ka Japānas izaugsmes un inflācijas prognozes vēl vairāk 
pavājinājušās. Brazīlijas akciju tirgus rādītāji bijuši visstabilākie reģionā, ko noteica naftas cenu palielināšanās un 
valsts naftas sabiedrības Petrobras revidēto 2014. finanšu pārskatu publicēšana, saskaņā ar kuriem sabiedrība beidzot 
tikusi galā ar vienu no Brazīlijas lielākajiem korupcijas skandāliem. Tomēr šīs valsts ekonomiskās perspektīvas aizēno 
augstais bezdarba līmenis un inflācija, kā arī budžeta un tekošā konta deficīts, tādēļ ieguldījumi Brazīlijas akciju 
tirgū joprojām saistīti ar augsta riska līmeni. Naftas cenu pieaugumu galvenokārt noteica ASV ražošanas rādītāju 
samazināšanās un nestabilitāte Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā, kas, visticamāk, turpināsies. Neprognozējami 
notikumi var radīt strauju augšupvērstu vai lejupvērstu spiedienu uz naftas cenām, taču saskaņā ar mūsu galveno 
scenāriju Brent markas jēlnaftas cenas 2015. gada beigās sasniegs 70 USD par barelu, 2016. gada laikā saglabājoties 
aptuveni tādā pašā līmenī. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām iekļauta dokumenta beigās.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 
Produktu grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Obligāciju tirgū notikušas straujas izmaiņas. Eirozonas valstu obligāciju ienesīgums ievērojami palielinājies, kopš aprīļa vidus 
izraisot obligāciju cenu samazināšanos. Gan Eiropas ekonomikas izaugsmes rādītāju uzlabošanās dažu faktoru ietekmē, gan 
naftas cenu palielināšanās mazinājusi bažas par deflāciju un palielinājusi obligāciju ienesīgumu. Pagaidām grūti spriest, vai 
tas ir vērtējams kā ilgtermiņa obligāciju ienesīguma palielinājuma sākums. Ienesīguma palielinājumu var ierobežot gan 
ekonomiskie rādītāji, gan citi riski. Tomēr stabilāki ekonomiskie apstākļi un paredzamā inflācijas palielināšanās, kā arī 
izmaiņas prognozēs par Federālo rezervju bankas procentu likmju palielināšanu var novest pie valstu obligāciju ienesīguma 
pakāpeniski palielinājuma. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Aprīlis bijis nedaudz nelabvēlīgs mēnesis mūsu sabalansētajiem vidēja riska līmeņa portfeļiem, ko galvenokārt noteica cenu 
pazemināšanās Eiropas akciju tirgos. Prognozes par augsta riska ieguldījumiem sabalansētu vidēja augsta riska portfeļiem ir 
iekļautas augsta riska līmeņa sadaļā. Raugoties nākotnē, vidēji augstā riska līmeņa tirgus – augsta ienesīguma obligācijas – 
augsta ienesīguma obligācijas ar īsāku termiņu joprojām uzskatāmas par pievilcīgiem fiksētā ienākuma ieguldījumiem (ar 
nedaudz ierobežotu potenciālu salīdzinot ar pāris iepriekšējiem mēnešiem).  

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Akciju tirgus rādītāji aprīlī atšķīrušies no prognozētajiem. Naftas cenu palielināšanās līdz šā gada augstākajam punktam 
izraisījusi cenu palielināšanos Latīņamerikas un Austrumeiropas akciju tirgos, savukārt neapmierinošā ASV IKP izaugsme 
2015. gada 1. ceturksnī un ziņas par Eiropas ekonomikas vājo izaugsmi radījušas lejupvērstu spiedienu uz ES un ASV 
akciju tirgiem.  Mēs joprojām uzskatām, ka akcijām ir pozitīvas tendences ilgtermiņā (ar mazliet ierobežotu potenciālu 
tuvāko mēnešu laikā). No ģeogrāfiskā aspekta lielāka uzmanība pievērsta Eiropai, pamatojoties uz vājākām valūtām, ECB 
stimulēšanas pasākumiem un pieaugošo kredītu apjomu. Starp jaunajiem tirgiem vislielākais potenciāls joprojām ir 
Āzijai. 



2015. gada maijs 

Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu vienas valsts robežās saražoto gatavo preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē noteiktā laika 
posmā, lai gan IKP parasti aprēķina ik gadu. Tas iekļauj visu privāto un valsts patēriņu, valsts izdevumus, 
investīcijas un eksportu, atskaitot importu konkrētajā valstī. 

Ilgums Obligāciju cenas jutīguma uz procentu likmju pārmaiņām rādītājs. Ilgumu izsaka kā gadu skaitu. Ja procentu 
likmes palielinās, tad obligāciju cenas samazinās, turpretī procentu likmju samazinājums nozīmē obligāciju 
cenu palielinājumu. Ilguma skaitli nosaka ar sarežģītu aprēķinu, kas ietver tagadnes vērtību, ienesīgumu, 
kupona likmi, galīgo termiņu un citus faktorus. Laimīgā kārtā investoriem šis rādītājs ir standarta dati, kas tiek 
norādīti visaptverošu obligāciju un obligāciju kopfondu informācijā. Jo lielāks ilguma skaitlis, jo lielāks procentu 
likmju risks vai obligāciju cenu atlīdzība.  

Deflācija Vispārējs preču un pakalpojumu cenu kritums. Deflāciju var izraisīt naudas piedāvājuma samazinājums, kā arī 
valsts vai personīgo izdevumu samazinājums. Inflācijas pretstata - deflācijas - blakusparādība ir bezdarba 
pieaugums, jo pieprasījuma līmenis ekonomikā samazinās, kas var novest pie ekonomiskās depresijas. 
Centrālās bankas mēģina apstādināt gan izteiktu deflāciju, gan izteiktu inflāciju, lai līdz minimumam 
samazinātu pārmērīgu cenu kritumu. 

Augsta kredītreitinga obligācijas  
Augsta ienesīguma obligācijas 

Augsta kredītreitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz 
salīdzinoši zemu saistību nepildīšanas risku. Obligācijas ar augstu ienesīgumu - obligācijas (valsts vai 
uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz salīdzinoši lielāku saistību nepildīšanas risku nekā 
investīciju augsta kredītreitinga obligācijām. Ņemot vērā lielāku saistību nepildīšanas risku, šīs obligācijas ir 
ienesīgākas nekā augsta kredītreitinga obligācijas.  
Divas galvenās kredītreitingu aģentūras – Standard & Poor's (S & P) un Moody's – izmanto dažādus 
apzīmējumus (lielie un mazie burti „A“ un „B“), lai atspoguļotu obligācijas kredītreitingu. S & P apzīmējumi 
„AAA“ un „AA“ (augsts kredītreitings) un „A“ un „BBB“ (vidējs kredītreitings) uzskatāmi par augsta kredītreitinga 
obligāciju apzīmējumu. Obligāciju kredītreitings, kas ir zemāks („BB“, „B“, „CCC“ utt.), uzskatāms par zemu 
kredītreitingu, un šādas obligācijas parasti dēvē par ļoti augsta riska obligācijām ar zemu kredītreitingu. 

Dzēšanas termiņš Laikaposms, kurā finanšu instruments ir apgrozībā. Dzēšanas termiņš ir noteikts laikposms, kura beigās finanšu 
instruments tiks dzēsts, bet tā pamatsumma tiks atmaksāta kopā ar procentiem. Šis termins visbiežāk tiek 
lietots saistībā ar fiksēta ienākuma ieguldījumiem, piemēram, obligācijām un depozītiem. 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, kura ietvaros valsts monetārā iestāde (parasti centrālā banka) kontrolē naudas 
piedāvājumu (naudas piedāvājuma apmērs un pieauguma tempi) ekonomiskās izaugsmes un stabilitātes 
veicināšanai. Piemēram, naudas piedāvājumam ļoti strauji palielinoties, inflācijas tempi palielinās, un notiek 
ekonomikas „pārkaršana“. Samazinot naudas piedāvājuma tempus pārāk strauji, arī ekonomikas izaugsme var 
palēnināties. Galvenie naudas piedāvājuma kontroles rīki iekļauj atvērtas tirgus operācijas (aktīvu pirkšana un 
pārdošana), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņas prasības komercbankām. 

Kvantitatīvā mīkstināšana (KM) Netradicionāla monetārā politika, kuras ietvaros centrālā banka iepērk valsts vērtspapīrus vai citus vērtspapīrus 
no tirgus, lai samazinātu procentu likmes un palielinātu naudas piedāvājumu. Kvantitatīvā mīkstināšana 
palielina naudas piedāvājumu, pārplūdinot finanšu institūcijas ar kapitālu, cenšoties veicināt kreditēšanu un 
likviditāti. 

Pasūtījumu vadības institūts 
(ISM), ISM ražošana, ne-
ražošanas indeksi 

Indekss, kas balstīts uz Pasūtījumu vadības institūta veiktajām aptaujām ASV par ražošanas/ne-ražošanas 
uzņēmumiem. Indekss virs 50 norāda, ka industrija paplašinās, savukārt indekss zem 50 norāda uz 
samazināšanos/ Pārbaudot ISM ražošanas un ne-ražošanas indeksus, ieguldītāji spēj labāk saprast valsts 
ekonomisko situāciju. Šim indeksam palielinoties, ieguldītāji var uzskatīt, ka biržām vajadzētu palielināties 
lielākas uzņēmumu peļņas dēļ. Attiecībā uz obligāciju tirgiem var teikt pretējo — tas samazinās līdz ar 
pieaugošiem indeksiem, jo to ietekmē potenciāla inflācija. 

Ienesīgums Ienākums no investīcijām. Ienākums, kas saņemts par vērtspapīru procentu vai dividenžu veidā un kas parasti 
gada griezumā tiek izteikts procentuālā izteiksmē, ņemot vērā ieguldījuma vērtību, tā pašreizējo tirgus vērtību 
vai nominālvērtību. 

 
Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laika posmu līdz 2015. gada 30. aprīlim 

Reģions Indekss Valūta 

Rādītāji 

2010 2011 2012 2013 2014 12 mēnešos 
kopš 2015. 

gada 
sākuma 

ASV  S&P 500 USD 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% 10,7% 1,3% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 15,3% 16,0% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -10,7% 27,7% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% 15,7% 12,3% 

Latīņ 
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -17,2% -1,3% 

 
Iepriekš minētā informācija tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Šī informācija nav ne konsultācijas par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma 
piedāvājums. Ne šajā dokumentā aprakstītie materiāli, ne produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai personām, kas ir Amerikas 
Savienoto Valstu rezidenti (ASV personas), un šāda izplatīšana var būt nelikumīga. SEB neatbild par investīciju lēmumiem, kas pieņemti, balstoties uz iepriekš minēto 
informāciju. Dati, kas ir sniegtās informācijas pamatā, ir iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB nevar saukt pie atbildības par informācijas pilnīgumu vai 
pareizību, vai par kaitējumu, 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. Attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, jūsu peļņu var ietekmēt valūtas kursu svārstības. 
Peļņas norma, kas gūta no aprakstītajiem investīcijas produktiem, kā arī iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu peļņas normas apsolījums vai 
pamatojums. 
Pirms lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar ieguldījumu 
veikšanu fondā, un izvērtēt visus ar investīciju saistītos riskus, kā arī investīcijas atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešams, pēc sīkākiem paskaidrojumiem jūs varat vērsties 
pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos - pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par investīcijām, kā arī vērtspapīriem ir pieejama SEB mājas lapā 
https://www.seb.lv. 
 
 


