
 

 

 
Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Riska noturība tirgos joprojām augsta 

  2016. gada aprīlis 
Tirgus apskats 
Pēc ļoti vāja gada sākuma, kad riska apetīte bija krasi samazinājusies, kopš februāra vidus esam pieredzējuši salīdzinoši spēcīgu tirgus 
atgūšanos un riska apetītes palielināšanos, kas turpinājās arī martā. Pirmā ceturkšņa beigās akciju tirgu stāvoklis visā pasaulē bija līdzīgs to 
stāvoklim gada sākumā vai mazliet pasliktinājies. Ar Ķīnas izaugsmes tempu palēnināšanos, naftas cenu kritumu un ekonomiskās izaugsmes 
rādītāju samazināšanos pēc to pārskatīšanas saistītās bažas sāka pagaist pirmā ceturkšņa otrajā pusē, kad Eiropas Centrālā Banka (ECB) 
ieviesa vairāk stimulu un Federālo rezervju banka (FED) bija piesardzīgāka savos komentāros. Tas sekmēja viļņošanās norimšanu tirgos. Tomēr 
noskaņojums tirgos saglabājies nestabils – investorus joprojām māc bažas par neskaidrajām globālās ekonomiskās izaugsmes un uzņēmumu 
peļņas izredzēm. Savās prognozēs joprojām esam nedaudz piesardzīgāki, taču saskaņā ar mūsu pamata scenāriju pasaules ekonomikas 
stāvoklis šā gada laikā turpinās uzlaboties.  

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
+6,6% martā 
+0,8% kopš gada sākuma 
+55,4% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+2,3% martā 
-7,3% kopš gada sākuma 
+12,2% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+15,7% martā 
+14,9% kopš gada sākuma 
-53,4% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+11,3% martā 
+1,7% kopš gada sākuma 
-13,4% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+20,2% martā 
+18,5% kopš gada sākuma 
-53,2% 5 gadu laikā 

Noskaņojums ASV tirgū ir uzlabojies cerībā, ka FED vēl kādu laiku nepalielinās ASV procentu likmes. FED vadītāja 
Jellena ir komentējusi izaicinošos tirgus apstākļus (galvenokārt neskaidrības par Ķīnas izaugsmes tempiem un 
naftas cenas turpmākas samazināšanās risku), raidot skaidru signālu, ka tuvākajā laikā procentu likmes celšana FED 
darba kārtībā nav paredzēta. Tirgi  sagaidīja šo ziņu optimistiski ar cerībām, ka FED uzturēs zemākas procentu likmes 
ilgāku laiku. Saskaņā ar SEB prognozēm procentu likmju celšana varētu notikt divreiz – septembrī un decembrī. 
Jellena ir norādījusi uz ASV darba tirgus un iekšzemes pieprasījuma stabilizēšanos. Pateicoties stabilajam 
privātajam patēriņam, 2015. gada 4. ceturksnī tika koriģēts galīgais ASV IKP gada izaugsmes rādītājs, palielinot to no 1 
līdz 1,4 procentiem. Pēc ilgāka laikposma, kurā ASV rūpniecības nozare uzrādīja vājus izaugsmes rādītājus, martā tie 
beidzot ir uzlabojušies (iepirkumu menedžeru indekss (PMI) sasniedzis 51,8, palielinoties no 49,5 februārī). Vēl ir 
pāragri spriest, vai ražošanas nozares atlabšana beidzot ir nokļuvusi atpakaļ uz pareizā ceļa, taču nākotnes rādītāju, 
piemēram, jaunu pasūtījumu, uzlabošanās liecina par dažiem papildu impulsiem uzlabošanās virzienā. Ir sākusies 
1. ceturkšņa rezultātu paziņošanas sezona. Sagaidāmās peļņas rādītāji jau ir nedaudz samazināti, mazinot arī 
negatīvu pārsteigumu iespējamību. Attiecībā uz ekonomikas izaugsmes prognozēm būtisku izmaiņu nav –
 paredzams, ka ASV ekonomikas izaugsmes tempi šogad palielināsies virs 2 %, savukārt, pasaules ekonomikas 
izaugsmes tempi pārsniegs 3 % (par to sīkāk – šā mēneša tēmas rakstā). 

Eiropā, ECB martā iedarbināja līdz šim savu visdrosmīgāko stimulu paketi, samazinot gan bāzes procentu likmi, gan 
procentu likmi, ko maksā komercbankām par skaidrās naudas noguldījumiem centrālajā bankā, kā arī izvēršot aktīvu 
pirkšanas programmu (KM). Centrālās bankas galvenā uzmanība ir vērsta uz inflācijas un ekonomisko aktivitāšu 
veicināšanu reģionā. Martā inflācija eirozonā saglabājās negatīvajā teritorijā (samazinoties līdz -0,1 % no -0,2 % 
februārī), savukārt bāzes inflācija, kurā netiek ņemtas vērā pārtikas un energoresursu cenas, ir palielinājusies (no 
0,8 % līdz 0,9 %) Tam būtu jāmazina bažas par to, ka zemās energoresursu cenas ietekmē preču un pakalpojumu 
izmaksas. Taču inflācija vēl joprojām ievērojami atpaliek no ECB mērķa (2%), tāpēc notiek mēģinājumi atdzīvināt 
eirozonas bloka valstu ekonomiku ar milzīgas stimulu paketes starpniecību. Bezdarba līmenis eirozonā turpina 
stabili samazināties; februārī tas bija sasniedzis zemāko rādītāju 4,5 gadu laikā (10,3 %). Iepirkumu menedžeru 
indekss liecina, ka ražošanas aktivitāšu līmenis turas līdzi stabilajai izaugsmei. Kopumā eirozonas ekonomikas rādītāji 
gausi, tomēr uzlabojas, taču tās stāvoklis vēl joprojām ir vārīgs. 

Attīstības valstu tirgu darbības rezultāti martā bija ļoti labi. Ķīnas jaunākie makroekonomiskie dati joprojām liecina, ka 
šīs valsts ekonomikā notiek pāreja no ražošanas uz pakalpojumiem un patēriņu. Valsts ekonomikas pieauguma 
tempi pakāpeniski samazinās, taču ekonomika nebūt nav sabrukusi. Latīņamerikā naftas cenu palielināšanās un 
cerības par politiskām pārmaiņām ir sekmējušas Brazīlijas akciju tirgu uzlabošanos. Krievijas akciju tirgi, kurus 
raksturo liels energoresursu uzņēmumu īpatsvars, martā uzrādījuši stabilus darbības rezultātus, ko noteica 
jēlnaftas cenu celšanās. Mēneša beigās tika sasniegts trīs mēnešu augstākais rādītājs, viešot cerības, ka ražošanas 
apjomi tiks samazināti. Taču akciju tirgus ir ļoti svārstīgs un jutīgs pret naftas cenu izmaiņām. 

Martā naftas cenas pārsniedza USD 40 par barelu, taču aprīļa sākumā tās atkal samazinājās zem USD 40. To noteica 
galvenokārt Saūda Arābijas paziņojumi un darbības, kas dažādos veidos bija vērstas uz to, lai pārliecinātu Irānu 
nepalielināt naftas eksportu. 17. aprīlī notiks OPEC valstu un citu valstu ražotāju sanāksme par naftas ieguves 
apjomu iesaldēšanu 2016. gada janvāra līmenī. Lai gan saskaņā ar SEB analītiķu prognozēm 2016. gadā vidējā Brenta 
jēlnaftas cena sasniegs USD 40 par barelu, pastāv risks, ka īstermiņā naftas cenas varētu samazināties. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām iekļauta šā dokumenta beigās
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Martā valdības obligāciju ienesīgums turpināja samazināties galvenokārt papildu ECB stimulu un piesardzīgāku FED komentāru dēļ. 
Nenoteiktības faktoru un centrālo banku ekspansīvo stimulu pakešu dēļ ienesīgums vēl kādu laiku var saglabāties zemākā līmenī. No 
otras puses, ekonomisko apstākļu stabilizēšanās var to palielināt. Kopumā vēsturiski zemās procentu likmes ir liels izaicinājums fiksēta 
ienākuma investīcijām, un mums joprojām ir negatīvs viedoklis par valdības obligācijām; ASV izceļas kā vismazāk pievilcīgā valsts. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Tirgus atgūšanās veicinājusi mūsu sabalansēto portfeļu pozitīvos rezultātus 2016. gada 1. ceturkšņa otrajā pusē, vērtības ir 
palielinājušās pēc zaudējumiem 1.  ceturkšņa pirmajā pusē. Tomēr mēs joprojām saglabājam neliela riska līmenī, jo, mūsuprāt, krasas 
svārstības tirgū vēl kādu laiku varētu turpināties. Saskaņā ar mūsu pamata scenāriju, no ilgtermiņa viedokļa raugoties, pasaules 
ekonomikas stāvoklis uzlabosies, un mēs jebkurā laikā varam palielināt riska līmeni. 1. ceturkšņa otrajā pusē investori atsākuši veikt 
ieguldījumus augsta ienesīguma (AI) obligācijās.  Raugoties nākotnē no AI obligācijas ienesīguma un atdeves perspektīvas, tās joprojām 
šķiet vispievilcīgākais investīciju objekts obligāciju tirgū. Tomēr bažas AI tirgū rada tādi faktori kā vājākas globālās izaugsmes 
iespējamība un naftas cenas samazināšanās. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Pēc ļoti vāja gada sākuma, kad riska apetīte bija krasi samazinājusies, valdīja bažas par Ķīnas ekonomikas izaugsmes tempu 
palēnināšanas, naftas cenu kritumu, ekonomikas izaugsmes rādītāju samazināšanos pēc to pārskatīšanas, 1.  ceturkšņa otrajā pusē 
situācija uzlabojās, palielinoties ECB stimulu skaitam un miermīlīgākiem FED komentāriem. Tas mazinājis viļņošanos tirgos. Saglabājot 
mazliet lielāku piesardzību, saskaņā ar mūsu pamata scenāriju 2016. gadā sagaidāma pasaules ekonomikas izaugsmes palielināšanās, 
lai gan tā būs gausa. Iespējams, situācija akciju tirgos varētu stabilizēties, taču, mūsuprāt, svārstīgums tirgū gada laikā saglabāsies. 
Piemēram, mēs prognozējam svārstīguma turpināšanos, tuvojoties uzņēmumu pārskatu iesniegšanas sezonai, kad uzņēmumiem būs 
jāapstiprina, ka peļņas rādītājus nevajadzēs samazināt vēl vairāk. 



2016. gada aprīlis 

Mēneša tēma 
Izaugsme, peļņa un atdeve 

Zemāki reālās ekonomiskās izaugsmes tempi pēdējos gados un 
inflācijas celšanas grūtības ir mazinājušas uzņēmumu izredzes uz 
lielāku peļņu. Turklāt strukturāli faktori norāda uz to, ka arī pāris 
turpmākajos gados gaidāmi zemi ekonomiskās izaugsmes tempi, 
zema inflācija un attiecīgi zems uzņēmumu peļņas pieaugums 
nominālā izteiksmē. Kā tas ietekmēs gaidīto atdevi un kādās nozarēs 
un tirgos ieguldītāji būs vinnētāji? 

2008. - 2009. gada finanšu krīzes laikā visā pasaulē krasi samazinājās 
ekonomiskā aktivitāte un uzņēmumu peļņa. Turpmākajos gados 
centrālās bankas un valdības ieguldīja milzīgas pūles, lai stabilizētu 
finanšu sistēmu, sekmētu globālo izaugsmi un nepieļautu deflāciju. 
Šādai pieejai bija labi rezultāti līdz 2014. gadam, kad kļuva skaidrāks, 
ka ne izaugsmes, ne inflācijas mērķus tomēr neizdosies sasniegt. Tas 
pats attiecas arī uz kopējo uzņēmumu peļņas pieaugumu. Lai izprastu 
šīs tendences, ir svarīgi atšķirt izaugsmes cikliskos un strukturālos 
virzītājspēkus. 

Pēdējo gadu ekonomiskās tendences nav bijušas viendabīgas, lai 
neteiktu vairāk, un „Ķīnas faktoram” nepārprotami bijusi negatīva 
ietekme uz tādiem pasaules ekonomikas cikliskajiem elementiem, kā, 
piemēram, izejvielām un ražošanu. Fantastiskie apstākļi, kas valdīja 
daudzus gadus, kad bija vērojams milzīgu pacēlums attīstības valstu 
tirgos, pateicoties investīcijām un izejvielu cenu kāpumam, bija 
veicinājuši gan stabilus peļņas rādītājus, gan ražošanas jaudu 
palielinājumu. Turpretī pēdējos gados noticis tieši pretējais – cenas ir 
samazinājušās, un uzņēmumu peļņas rādītāji ir pieticīgi. Tas ir labs 
strukturālo seku piemērs. Tikmēr pēdējos gados esam pieredzējuši 
stabilu, spēcīgu izaugsmi pakalpojumu sektorā, kas izskaidrojams ar 
veselīgu reālo algu kāpumu zemās inflācijas dēļ un rekordzemajām 
procentu likmēm, kā arī stabilo darba tirgu. Šajā kontekstā centrālo 
banku centieniem samazināt procentu likmes visā pasaulē ir bijusi ļoti 
pozitīva ietekme. 

Šādas divvirzienu ekonomisko situācijas apstākļos, kas izveidojušies 
pēdējos gados, kopējās reālās izaugsmes rādītājs (izņemot inflāciju) 
bijis pieticīgs. Nākamajos divos gados sagaidāmi nedaudz augstāki 
uzņēmumu peļņas pieauguma tempi, taču, domājams, ka nedaudz 
ilgākā perspektīvā tādiem strukturālajiem faktoriem kā, piemēram, 
demogrāfija un darba ražīgums būs nelabvēlīga ietekme.  Tas nozīmē, 
ka ilgtermiņā reālās izaugsmes rādītājam, kas koriģēts atbilstoši gada 
cikliskajiem faktoriem, ir tendence samazināties. Ir izplatīts viedoklis, 
ka turpmāk izaugsmes rādītājam būtu jāsamazinās par 
pusprocentpunktu (salīdzinājumā ar prognozēm tabulā). 

IKP (gada procentuālās 
izmaiņas) 

2015 2016 2017 

ASV 2,4 2,4 2,7 

Japāna 0,6 1,0 0,5 

Ķīna 6,9 6,5 6,0 

eirozonas valstis 1,5 1,9 2,0 

Zviedrija 3,6 3,7 2,8 

Pasaule (PSP*) 3,1 3,4 3,8 

PSP = pirktspējas paritāte; attiecīgās valsts ekonomikas rādītāji ir koriģēti, lai 
ņemtu vērā cenu atšķirības.

 

Kas ir uzņēmumu peļņa un kas to ietekmē? 
Attiecībā uz uzņēmumu peļņu varam pieņemt, ka tā ir uzņēmuma 
apgrozījuma un peļņas normas reizinājums. Laika gaitā šo faktoru 
mijiedarbība parasti nosaka attiecīgā uzņēmuma rentabilitāti. Tomēr peļņu 
ietekmē arī citi faktori, piemēram, finansēšanas izmaksas, ārkārtas 
ieņēmumi un vienreizējas izmaksas. 

Pētot šos bāzes faktorus, redzams, ka pēdējo gadu ekonomiskās 
augšupejas laikā ieņēmumu tendences bijušas vājākas nekā daudzu 
iepriekšējo augšupeju laikā – tas nozīmē, ka IKP pieaugums nav bijis tik 
liels, cik daudzu iepriekšējo uzplaukuma posmu laikā. To zināmā mērā ir 
kompensējusi produktivitātes palielināšanās un izmaksu taupīšanas 
programmas, kas sekmējis peļņas normas palielināšanās. Pēdējos gados 
peļņas palielinājums bijis niecīgs. Apkopotie uzņēmumu kopējās peļņas 
dati nav būtiski mainījušies. 

Lai gan kopējā peļņa lielākoties palikusi nemainīga, ir palielinājusies peļņa 
uz vienu akciju. Piemēram, S&P 500 uzņēmumu sarakstā to var izskaidrot 
ar uzņēmumu akciju atpakaļpirkšanu, kas pēdējo trīs gadu laikā sasniegusi 
būtiskus apmērus. Jāpiebilst, ka arī peļņas uz vienu akciju tendencēm 
minētajā laikposmā būtu bijis jābūt negatīvām, ja akciju atpirkšanas cenas 
būtu bijušas vēsturiski normālākā līmenī. Ņemot vērā uzņēmumu stabilo 
finanšu stāvokli, saglabājas labvēlīgi apstākļi, lai akciju atpirkšanas 
tendence turpinātos. Peļņas uz vienu akciju rādītājus vēl kādu brīdi 
izdosies uzturēt. 

Kā paredzamās zemākas izaugsmes tendences tiek atspoguļotas 
prognozētajā atdeves rādītājā? Ņemot vērā, ka nākamo divu gadu laikā 
ir sagaidāma zināma ekonomikas izaugsmes tempu un inflācijas 
uzlabošanās, no akcijām un uzņēmumu obligācijām tiks sagaidīta lielāka 
atdeve nekā, piemēram, no valdības obligācijām, kas uzrāda ļoti zemu 
ienesīgumu, atspoguļojot vienu no pieticīgas inflācijas ietekmes un 
centrālās bankas aktīvu iegādes sekām. Tas, protams, ir normāli, jo 
apmaiņā pret lielāku risku uzņemšanos investori sagaida lielāku peļņu. 

Šai tendencei kļūstot par realitāti, investori turpinās meklēt investīciju 
iespējas, kas atbildīs reiz valdības obligāciju nodrošinātajām – stabilitātei, 
kā arī nominālajai un reālajai atdevei. Arvien vairāk investoru šobrīd 
mēģina to panākt, ieguldot uz ilgāku termiņu (attiecīgi atdeve palielinās) 
vai caur akciju vai obligāciju tirgiem ieguldot uzņēmumos, kuri maksā lielas 
dividendes vai procentus. 

Vēl viens no stratēģijas veidiem ir meklēt uzņēmumus, kuri var gūt peļņu, 
kas ir daudz lielāka nekā vidējais rādītājs un kura, vēlams, ir mazāk atkarīga 
no biznesa cikliskuma apstākļos, kad „viss ir zemā līmenī”, t.i., zema 
inflācija, zemas procentu likmes, zems ienesīgums, zemi ekonomiskās 
izaugsmes tempi un zems ienākumu pieaugums. Šī stratēģija dod 
priekšroku ieguldījumiem akcijās. Tātad kāpēc pērn investori samazināja 
ieguldījumus akcijās, izvēloties valdības obligācijas un skaidras naudas 
noguldījumus? Tam ir vairāki iemesli: pērn akciju vērtējumi bija augstāki, 
no vēsturiskās perspektīvas raugoties, bija nopietnas bažas par 
ekonomiku, un uzņēmumu peļņas rādītāji nesasniedza cerētos. 

Secinājumi 
Pēdējos gados nominālās ekonomiskās izaugsmes vājināšanos ir noteikuši 
strukturāli cēloņi; ir pamatoti pieņemt, ka izaugsmes tempi tuvāko pāris 
gadu laikā būs gausāki. Tas nozīmē, ka investoriem, iespējams, būs 
jārēķinās ar mazāku peļņu nākotnē.  Tas jau ir nozīmīgi ietekmējis cenu 
līmeni kapitāla tirgū. 

Pašlaik vispārējās raizes par ekonomisko izaugsmi un peļņas ciklu ir daļēji 
aizēnojušas bažas par vājāku izaugsmi, padarot investorus daudz 
piesardzīgākus. Ja ekonomikai tomēr izdosies sasniegt atbilstošus 
izaugsmes rādītājus, atdeves meklējumos ieguldītāji sāks lūkoties akciju un 
uzņēmumu obligāciju tirgus virzienā. Šajos segmentos uz izaugsmi 
orientēti uzņēmumi būs pievilcīgi. 
 
Avoti: SEB Tirgus apskats, 2016. gada marts 
 
 



2016. gada aprīlis 

Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Atpirkšana Atpirkšana ir tirgū esošo akciju atpirkšana, ko uzņēmums veic, lai samazinātu tirgū pieejamo akciju skaitu. Uzņēmumi 
atpērk akcijas, lai palielinātu pieejamo akciju vērtību (samazinot to piedāvājumu) vai lai novērstu apdraudējumu, ko 
rada akcionāri, kuri varētu vēlēties iegādāties kontrolpaketi. 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laika periodā, tirgus vērtība, lai gan 
IKP parasti tiek aprēķināts gada griezumā. Tajā ir iekļauts gan privātā, gan publiskā sektora patēriņš, valsts izdevumi, 
ieguldījumi un eksports mīnus imports konkrētas teritorijas ietvaros. 

Iekšzemes pieprasījums Kopējais preču un pakalpojumu pirkumu apjoms, neatkarīgi no to izcelsmes, valsts patērētājiem, uzņēmumiem un 
valdībām konkrētā laika periodā. Iekšējais pieprasījums: iekšzemes kopprodukts mīnus tīrais izvedums.  

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 kredītreitinga aģentūras „Standard & Poor's“ (S&P) un „Moody's“ izmanto dažādus apzīmējumus, kas 
sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B, ar ko apzīmē obligācijas kredītkvalitātes reitingu. 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. 

Nominālā un reālā izaugsme / 
atdeve 

Nominālās un reālās vērtības atšķiras ar to, ka reālās vērtības tiek koriģētas atbilstoši inflācijai, savukārt, nominālās 
vērtības netiek koriģētas, piemēram: 

a) nominālais IKP pieaugums – inflācija = reālais IKP pieaugums; 
b) nominālā atdeve no ieguldījuma – inflācija = reālā atdeve no ieguldījuma. 

Attiecīgi nominālais IKP jeb atdeve no ieguldījuma bieži vien šķitīs augstāka nekā reālais IKP vai atdeve no ieguldījumu 
(iztrūkstot deflācijai). 

Naftas tipi. Brent un WTI „Brent Blend“ (Brent) un „West Texas Intermediate“ (WTI) naftas veidi tiek izmantoti kā citu jēlnaftu cenu etalonu. 
Apmēram divas trešdaļas no visiem jēlnaftas līgumiem pasaulē par piemēru ņem Brent, padarot to par visplašāk 
izmantoto marķieri. Šodien Brent ir saistīts faktiski ar visu naftu, kas iegūta Ziemeļjūrā, Apvienotās Karalistes piekrastē 
un Norvēģijā (Brent, Forties, Oseberg un Ekofisk). Tā kā piegādi veic pa ūdeni, to ir viegli transportēt lielos attālumos. 
WTI ir saistīts ar ASV termināļu naftu (saņemta pa cauruļvadu no Kušingas, Oklahoma). Tā kā „West Texas“ krājumi 
atrodas dziļi sauszemē, tas ir viens no šīs jēlnaftas trūkumiem tirgū — tās transporta izmaksas uz zināmām pasaules 
vietām ir augstas. WTI joprojām ir galvenais ASV izmantotās naftas etalons. 

Naftas Eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC) 

Organizācija, kurā ietilpst pasaules galvenās naftas eksportētājvalstis. OPEC ir dibināta 1960. gadā ar mērķi koordinēt 
locekļu naftas politiku un sniegt dalībvalstīm tehnisko un ekonomisko palīdzību. OPEC ir kartelis, kas kontrolē eļļas 
piegādi, cenšoties noteikt eļļas cenu pasaules tirgū, lai izbēgtu no svārstībām, kas var ietekmēt gan ražotājvalstu, gan 
pircējvalstu ekonomiku. 

Iepirkumu  
menedžeru indekss (PMI) 

Ražošanas sektora veselīgas ekonomikas rādītājs. PMI indeksi balstās uz pieciem galvenajiem rādītājiem: jaunie 
pasūtījumi, krājumu līmenis, ražošana, piegādes un nodarbinātības vide. Ja PMI pārsniedz 50, tas liecina par ražošanas 
sektora paplašināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Rādījums zem 50 liecina par samazināšanos, savukārt 50 
norāda uz nemainīgu stāvokli. 

Pirktspēja Pirktspēja ir valūtas vērtība, kas izteikta kā preču un pakalpojumu daudzums, kuru var nopirkt par vienu naudas 
vienību. Pirktspēja ir svarīgs rādītājs, jo, pārējie apstākļiem saglabājoties vienādiem, inflācija samazina preču un 
pakalpojumu daudzumu, kuru iespējams iegādāties. 

Pirktspējas paritāte (PSP) Ekonomikas teorija, kas nosaka nepieciešamās valstu valūtas maiņas kursa korekcijas apmēru, lai panāktu, ka 
identiskām precēm ir vienāda cena, kad to vērtība tiek izteikta vienā valūtā. 

Naudas drukāšana ekonomikas 
„sildīšanai“ (QE) 

Neierasta 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. 

Ienākumi 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 2016. gada 31. martam 

Reģions Indekss Valūta 

Rādītāji 

2011 2012 2013 2014 2015 12 mēnešos 
kopš 2016. 

gada 
sākuma 

ASV  S&P 500 USD 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% -0,7% -0,4% 0,8% 

Eiropa  MSCI 
EURO 

EUR -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% -16,9% -7,3% 

Austrumeiropa MSCI EM 
Eastern 
Europe 

USD -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% -4,8% 14,9% 

Āzija  MSCI EM 
Asia 

USD -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% -14,6% 1,7% 

Latīņamerika MSCI EM 
Latin 
America 

USD -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% -11,5% 18,5% 

Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav ne konsultācijas par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Šajā 
dokumentā aprakstītie materiāli un 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. 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 kaitējumu, kas var 
rasties no šādas informācijas. 
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. Aprakstīto 
investīciju produktu ienesīgums un iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma 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 Jums nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam vērsties pie SEB 
konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par investīcijām, kā arī vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv. 


