
 

 

 Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Uzmanības centrā - centrālo banku lēmumi 

  2015. gada decembris 
Tirgus apskats 
Novembrī, kuru raksturoja tirgus svārstības, attīstīto valstu akciju tirgos saglabājās stabilitāte, turpretī attīstības valstu akciju tirgu apjoms 
samazinājās. Investoru uzmanības centrā joprojām bija centrālo banku abpus Atlantijas okeānam lēmumi. Pēdējā Eiropas Centrālās Bankas 
(ECB) politikai veltītā sanāksme pievīla tirgus dalībnieku lielās cerības. Turpretī ECB ir pārliecināta, ka tās izziņotie pasākumi būs pietiekami, lai 
stiprinātu eirozonas valstu ekonomiku. Turpmāk ECB ir gatava darīt vairāk, ja tas būs nepieciešams. ASV tiek sagaidīts, ka savā sanāksmē, kas 
notiks 16. decembrī, Federālo rezervju banka (FED) pirmo reizi teju desmit gadu laikā palielinās bāzes procentu likmi. OPEC ir izvēlējusies 
neveikt nekādas darbības, lai samazinātu naftas ražošanas apjomus, kas ir izraisījis izejvielu cenu krišanos. 

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
+0,1% novembrī 
+1,0% kopš gada sākuma 
+76,2% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+2,8% novembrī 
+13,1% kopš gada sākuma 
+40,4% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-2,3% novembrī 
-0,5% kopš gada sākuma 
-44,3% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-3,3% novembrī 
-10,9% kopš gada sākuma 
-7,5% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-4,4% novembrī 
-29,6% kopš gada sākuma 
-55,9% 5 gadu laikā 

Investoru uzmanība ir pievērsta 16. decembrī gaidāmajai FED sanāksmei, kurā varētu tikt lemts par 
procentu likmju palielināšanu pirmo reizi teju desmit gadu laikā. Pēdējo nedēļu laikā FED amatpersonas ir 
skaidri norādījušas uz to, ka galvenais faktors, kas noteiks likmju paaugstināšanu, būs ekonomikas rādītāju 
stabilitāte, jo sevišķi darba tirgus rādītāju turpmākā uzlabošanās. Novembra nodarbinātības ziņojums 
atbilst minētajam noteikumam – saskaņā ar to nelauksaimniecībā nodarbināto darbinieku skaits ir 
pieaudzis vairāk nekā plānots (par 211 000 darbinieku vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi). Ir 
pārskatīti arī oktobra attiecīgā ziņojuma dati (nelauksaimniecībā nodarbināto skaita pieaugums gandrīz par 
300 000). Attiecīgi tiek sagaidīts, ka savā decembra sanāksmē FED paziņos par likmju paaugstināšanu. Mēs 
sagaidām procentu likmes nelielu palielināšanos arī turpmāko 12 mēnešu laikā. Stingrākas monetārās politikas 
iespējamība tuvākajā nākotnē satrauca ASV akciju tirgus, kuros novembrī bija novērojamas svārstības. Tas 
ir ietekmējis arī USD vērtības palielināšanos pret citu attīstīto valstu valūtām. USD vērtības palielināšanās 
tendence saglabāsies, nākamajos ceturkšņos radot izaicinājumus ASV bāzētiem daudznacionāliem 
uzņēmumiem. 

Eirozonas valstu ekonomika turpināja stabilizēties – 2015.gada 3.ceturksnī šā reģiona IKP pieauga par 
1,6% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo ceturksni (visstraujākā izaugsme kopš 2011. gada). Par 
uzlabojumiem liecina patērētāju uzticības rādītāja palielināšanās, kas ir sasniedzis savu augstāko 
līmeni pēdējo četru gadu laikā. Eirozonas komercbanku uzņēmumu kreditēšanas rādītāji turpināja lēni, 
taču pastāvīgi uzlaboties (0,6% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu). Neskatoties uz Eiropas 
ekonomikas stāvokļa uzlabošanos, to joprojām ietekmē gan iekšējie, gan ārējie faktori. Tieši tāpēc tirgus 
dalībnieki cerēja, ka decembra sākumā ECB veiks papildu monetārās politikas mīkstināšanas pasākumus. 
Tomēr ECB nepalielināja ikmēneša vērtspapīru iegāžu apjomu (investori cerēja uz palielinājumu), bet gan 
paziņoja par pašreizējās kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) programmas minimālā termiņa pagarināšanu 
par sešiem mēnešiem. ECB paziņoja arī par noguldījumu procentu likmes samazināšanu (likme, kas tiek 
maksāta komercbankām par noguldījumiem centrālajā bankā) no -0,2% līdz -0.3%. Negatīva likme nozīmē, ka 
ECB liek maksāt bankām par to noguldījumiem, cenšoties panākt, lai tās novirzītu vairāk līdzekļu kreditēšanai. 
Šie lēmumi radīja vilšanos investoros. Tomēr ECB, šķiet, ir pārliecināta, ka tās izziņotie pasākumi būs 
pietiekami, lai stiprinātu eirozonas ekonomikas stabilitāti. Tā esot gatava veikt papildu pasākumus turpmāk, ja 
tas būs nepieciešams. 

Citur pasaulē. Naftas cena samazinājās pēc OPEC lēmuma par ražošanas kvotu palielināšanu (ražošanas 
maksimālais apjoms tika palielināts no 30 miljoniem līdz 31,5 miljoniem barelu dienā). Globālā pārprodukcija 
pašlaik ir aptuveni 2 miljoni barelu dienā, turklāt pēc sankciju atcelšanas pret Irānu papildus naftas piegādes 
būs arī no tās. Tas vēl vairāk sekmēs naftas cenu samazināšanos nākotnē. Novembrī mazinājās bažas par 
Ķīnas izaugsmes tempu palēnināšanos, neskatoties uz tās makroekonomisko datu pasliktināšanos. Ķīnas 
premjerministrs ir apliecinājis investoriem, ka Ķīna turpina virzīties uz sava izaugsmes mērķa sasniegšanu – 7% 
2016. gadā, un ka valstī vienkārši tika veiktas nepieciešamās korekcijas, lai saglabātu ilgtspējīgu izaugsmi 
ilgtermiņā. 2015. gada 3. ceturksnī Brazīlijas ekonomikas izaugsmes tempi saruka par 1,7%  uzrādot 
visstraujāko lejupslīdi 25 gadu laikā, turklāt nav skaidru pazīmju, kas liecinātu, ka tās ekonomika varētu 
nokļūt atpakaļ uz izaugsmes ceļa. Naftas cenu samazināšanās un ģeopolitiskās spriedzes pēc nesen notikušā 
konflikta ar Turciju dēļ lielāka spriedze bija vērojama Krievijā. Japāna bija ieslīdējusi tehniskajā 
lejupslīdē – 2015. gada 3. ceturksnī tās ekonomikas izaugsmes rādītāji bija sarukuši par 0,2%. Tomēr jaunākie 
Japānas ekonomiskie rādītāji liecina par tās tautsaimniecības atveseļošanos (ražošanas iepirkumu vadītāju 
indekss ir palielinājies, novērojama stabila patērētāju noskaņojuma uzlabošanās). 

* 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) 

Novembrī valstu obligāciju ienesīgums lielākoties bija nemainīgs, palielinoties decembra sākumā (pēc ECB lēmuma). Kopumā 
vēsturiski zemo procentu likmju apstākļi ir izaicinājums fiksētā ienākuma investīcijām, un mūsu viedoklis par valsts 
obligācijām joprojām ir negatīvs. Ņemot vērā paredzamo bāzes likmju palielināšanu, vislielākais ienesīguma risks ir ASV.  
Eiropas valstu obligāciju ienesīgums kādu laikposmu var saglabāties zemā līmenī, taču ekonomisko apstākļu stabilizēšanās 
ietekmē tas var palielināties. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Novembrī mūsu sabalansētās stratēģijas vidēji augsta riska portfeļos bija vērojamas prognozētās svārstības, mēneša beigās 
vērtības pietuvojās mēneša sākuma vērtībām. Mēs neizslēdzam krasu tirgus svārstību ietekmi arī līdz gada beigām, taču tai 
nevajadzētu apdraudēt mūsu ilgtermiņa stratēģiju. Vidēji augsta riska līmeņa ieguldījumi, piemēram, augsta ienesīguma (HY) 
obligācijās novembrī radīja nelielus zaudējumus. Raugoties nākotnē, ekonomikas izaugsmes stabilizēšanās veicinās 
ieguldījumus augsta ienesīguma obligācijās. Bažas par ASV augsta ienesīguma obligāciju tirgu rada paredzamā FED procentu 
likmju palielināšana un zemās naftas cenas.  

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Pēdējā mēneša laikā akciju tirgos bija novērojamas diezgan krasas svārstības; attīstīto valstu akciju tirgu darbības rezultāti bija 
labāki nekā attīstības valstu tirgu rezultāti, mēneša beigās nonākot negatīvajā teritorijā, saglabājoties negatīvajā teritorijā arī 
gada griezumā. Raugoties uz turpmākajiem 12 mēnešiem, stabilās ASV izaugsmes perspektīvas, izaugsmes tempu 
uzlabošanās pazīmes Eiropā un centrālo banku stimulēšanas pasākumu turpināšana vairo cerības, ka akcijas joprojām ir 
vispievilcīgākā aktīvu klase (ņemot vērā Eiropas un Āzijas, ieskaitot Japānu, valstu akcijas), neskatoties uz bažām par norisēm 
attīstības valstu tirgos. Zemās izejvielu cenas, kā arī monetāro stimulu turpināšana palīdzēs uzturēt patēriņu un izaugsmi, taču 
radīs arī problēmas izejvielu eksportētājām valstīm. Jaunākie dati par ražošanas sektora darbības rādītāju pasliktināšanos 
salīdzinājumā ar pakalpojumu sektora rādītājiem rada pamatu zināmam satraukumam. Nav izslēgts, ka krasās tirgus 
svārstības vēl kādu laiku saglabāsies. 



2015. gada decembris 

Mēneša tēma 
Spēja būt inovatīvam ir svarīgs ieguldīšanas lēmumu 
aspekts 

Inovatīvas valstis un uzņēmumi attīstās straujāk nekā valstis un 
uzņēmumi, kuru ieguldījumi jaunu preču un pakalpojumu attīstībā 
nav pietiekami. Ir daudz piemēru par to, kā tehnoloģiskās pārmaiņas 
ir sekmējušas to uzņēmumu darbību, kuri ir atvērti tām, un 
gremdējušas uzņēmumus, kas neturas līdzi jaunajām vēsmām. 
Tehnoloģiju attīstība norit nepārtraukti; nākamo desmit gadu laikā 
mēs piedzīvosim pavisam jaunus izgudrojumus – gluži tāpat kā 
aizvadīto desmit gadu laikā. Tehnoloģiju zināšanu pastāvīga 
uzlabošana var būt ļoti noderīga, gadu gaitā radot labu atdevi no 
ieguldījumiem. 

Inovācijas nes labumu 
Laika gaitā akciju tirgus ikgadējā atdeve ir ap 7-8% gadā, un inovācijām ir 
svarīga loma šajā sakarā. Ir tūkstošiem piemēru par to, ka no būtiskām 
tehnoloģiskām pārmaiņām labumu ir guvuši tādi uzņēmumi vai valstis, kurās 
jaunās tehnoloģijas ir cieņā, un pasliktinājies to valstu un uzņēmumu stāvoklis, 
kuros tas tā nav.  

Uzskatāms piemērs ir Nokia, kas bija lielākais mobilo tālruņu ražotājs pasaulē. 
2007. gadā tas izvēlējās neveikt investīcijas jaunajos viedtālruņos. Pēc šā 
lēmuma pieņemšanas ir pagājuši tikai astoņi gadi, taču šis uzņēmums vairs 
neražo mobilos tālruņus. Rūpnieciskie roboti ir radījuši pārmaiņas veidā, kā tiek 
ražoti automobiļi un mobilie telefoni, savukārt digitalizācija ir novedusi pie 
informācijas apmaiņas revolūcijas, radot daudzus no pašreiz pasaulē 
lielākajiem uzņēmumiem. 

Lielākajā daļā sektoru nelielas izmaiņas notiek katru gadu, tāpēc mūsuprāt, 
informētība par jaunajām tehnoloģijām var izrādīties par ārkārtīgi svarīgu laba 
ienesīguma faktoru. Dažreiz iecerētais noteiktas tehnoloģijas potenciāls netiek 
realizēts, savukārt, citreiz jaunā tehnoloģija rada kardinālas izmaiņas visā 
nozarē. 

Digitalizācija 
Digitalizācija ir plašs jēdziens – ko īsti tas nozīmē? Mēs to saprotam tā – 
procesi, kuros kādreiz tika izmantots roku darbs, pašlaik arvien biežāk tiek 
vadīti ar datoru starpniecību. Tas savukārt ir mainījis cilvēku uzvedību, kas 
daudzām nozarēm ir nozīmējis atdzimšanas iespēju, turpretī citām – 
novecošanās risku. Atskatoties uz pēdējo desmit gadu laikā notikušajām 
izmaiņām finanšu nozarē, ir skaidrs, ka digitalizācijas vilnis ir būtiski sekmējis, 
piemēram, maksājumu veikšanas un vērtspapīru tirdzniecības efektivitāti. 
Uzdevumus, kurus kādreiz veica cilvēki, tagad izpilda algoritmi; ieguvēji ir 
klienti, saņemot ātrākus un lētākus pakalpojumus. 

Patēriņa elektronikas nozarē, tostarp mobilo tālruņu jomā ir noticis milzīgs 
lēciens tehnoloģiskās attīstības ziņā. Piecpadsmit gadu laikā mobilais tālrunis 
ir pārtapis no audio ierīces par datoru ar neierobežotu lietojumprogrammu 
skaitu. Paredzams, ka arī turpmāk datoru lietošana strauji palielināsies. 

Ņemot vērā šīs tendences, telekomunikāciju uzņēmumi jau vairākus gadus veic 
ieguldījumus un uzlūko lietojumprogrammu skaita pieaugumu ļoti pozitīvi. 
Minētā tendence ir nesusi labumu dažiem patēriņa preču ražošanas 
uzņēmumiem, kuru darbība ir ilgtermiņā lietojamu preču ražošana un 
pakalpojumu sniegšana, savukārt citi uzņēmumi ir zaudējuši savu 
konkurētspēju. Pieprasījums pēc papīra ar katru gadu sarūk, turpretī arvien 
izteiktāka kļūst tendence uzturēt informāciju digitālā veidā. Tālruņu katalogi ir 
novecojis produkts, kas vairs nav nepieciešams, jo ir radušies tādi datu 
meklēšanas uzņēmumi, kā, piemēram, Google. Uzņēmumu, kas ražoja tādas 
spēles kā, piemēram, Nintendo un Sega nākotnes izredzes ir neskaidras, 
turpretī mobilo spēļu izstrādātāji (piemēram, King, Net Entertainment u.c.) gūst 
arvien lielāku popularitāti patērētāju vidū. Platekrāna TV ir strauji pārņēmuši 
tirgu, bet CD un DVD atskaņotājus ir aizstājuši Spotify un Viaplay / Netflix. 
Pasaules lielākais uzņēmums tirgus kapitalizācijas ziņā ir Apple, kam izdevās 
iekarot patērētāju simpātijas vienā rāvienā. 

Divi diezgan ievērības cienīgi un saistīti notikumi 2012. gadā bija 1) Facebook 
veiktā Instagram un tās digitālās foto bibliotēkas iegāde un 2) cienījamā 
uzņēmuma Kodak bankrots –inovācija, kas ir aizraujoša, cērt nežēlīgi.  

Drīzumā sāks parādīties viedie mājokļi – vispārīga sistēma, kuru var kontrolēt 
ar mobilo ierīci vai centralizētu ekrānu; mārketinga budžetos uzsvars tiks likts 
uz digitālo forumu; TV kanāli vēl noteikti turpinās pastāvēt, taču tiem būs 
jāņem vērā ļoti svarīgs aspekts – ka lielā mērā patērētāji paši izvēlēsies, kādas 
pārraides tie vēlēsies skatīties. Pārtikas preces mūsdienās tiek tirgotas 
galvenokārt veikalos, taču digitalizācija paver iespējas radīt efektīvākas 
pārtikas preču izplatīšanas sistēmas un ātrāku transportēšanu līdz pircēja 
mājām. Digitalizācija ietekmēs daudzas jomas, iepriekš minētas tikai dažas no 
tām. 

Automatizācija 
Rūpnieciskie roboti un automatizācija iet roku rokā. Pēdējo piecu gadu laikā 
bija vērojams pārsteidzoši straujš robotu skaita pieaugums, un tuvākajā 
nākotnē to pieauguma tempi tikai palielināsies.  

No 1980. gada automatizāciju pārsvarā izmantoja automobiļu ražošanā, kas 
ļāva nemitīgi uzlabot rezultātus. Attiecīgi automobiļu ražošanas nozarē 
vienmēr ir bijis ļoti augsts automatizācijas līmenis. Pašreizējam robotu 
laikmetam raksturīgs ļoti liels lietojumprogrammu skaita pieaugums, jo arvien 

vairāk nozarēs uzņēmumi vēlētos izmantot robotu jaudas, vieduma un ātruma 
priekšrocības. Šādu nozaru vidū jāmin plaša patēriņa elektronikas ražošanas, 
vispārīgās ražošanas, gumijas un plastmasas ražošanas, pārtikas pārstrādes un 
medikamentu ražošanas nozares. 

Saskaņā ar Starptautiskās robotikas federācijas prognozēm nākamo pāris gadu 
laikā robotikas lietošanas īpatsvars palielināsies par 15 procentiem. Šis augstais 
izaugsmes rādītājs daļēji ir saistīts ar labiem izaugsmes rādītājiem vairumā 
Ziemeļamerikas un Eiropas nozaru, kā arī Ķīnā, valstī, kas lielā mērā nosaka 
izaugsmi. Pērn robotu tirdzniecības apjomi pieauguši gandrīz par 60%, padarot 
Ķīnu par spožāko zvaigzni robotu debesjumā. Pēc robotiem būs pieprasījums. 
Roboti, kas darbojas līdzās cilvēkiem, jau ir realitāte vairākās nozarēs, turklāt 
robotu viedums ar katru gadu uzlabojas, jo mērķis ir panākt, lai standartizētos 
ražošanas procesos nebūtu nepieciešama cilvēka klātbūtne.  

Mūsdienās automatizācija nozīmē ne tikai robotus vai tehniku. Tās ir, piemēram, 
arī iekārtas, kas var palīdzēt cilvēkiem tikt galā ar darbu ātrāk un labāk. 
Piemēram, ja roboti palīdzētu traumpunktu medmāsām ātrāk apkalpot tikko 
ievestos pacientus, apgrūtinošā darba slodze mūsdienu slimnīcās tiktu nozīmīgi 
atvieglota. Izmantojot informācijas iegūšanas rīku un, iespējams, veicot dažas 
medicīniskās pārbaudes, darbinieki iegūtu laiku, kuru varētu veltīt pacientiem ar 
nopietnākām traumām.  

Ultra ātrgaitas vilcieni parasti netiek uzskatīti par automatizētiem 
transportlīdzekļiem, taču, ja ceļošana būs ātrāka un vieglāka nekā pašlaik, 
palielināsies efektivitāte, ko rada automatizācija. Vairāku nozaru 
automatizācijas dēļ darbinieki standartizēto procesu veikšanai vairs nav 
nepieciešami, turpretī strauji pieaudzis pieprasījums pēc darbiniekiem ar labām 
klientu apkalpošanas prasmēm, kā arī inovāciju vai programmēšanas iemaņām. 

Viedie automobiļi 
Arī automobiļu nozare ir attīstījusies – cik viedi auto ir mūsdienās salīdzinājumā 
ar automobiļiem tikai pirms desmit gadiem! Viedais automobilis palīdz cilvēkiem 
saglabāt drošu distanci uz šosejas, brīdina, ka kāds objekts atrodas pārāk tuvu 
automobilim, kā arī var palīdzēt tam nobremzēt. Tas ziņo, ka ir jāpārbauda 
automobiļa iekšējās sistēmas darbība. Viedais automobilis zināmā mērā pats 
var novietoties auto stāvvietā un, protams, tas nodrošina interneta savienojumu 
ģimenei. Mūsuprāt, automobiļu ražošana ir ļoti pievilcīga investīciju iespēja 
ilgtermiņā. 

Uzburiet šādu ainu – vadītājs piebrauc automobili pie autostāvvietas ieejas, 
izvēlas autostāvvietas izmantošanas laiku, veic priekšapmaksu un dodas uz 
darbu, bet automobilis pastāvīgi iebrauc pieejamajā brīvajā stāvvietā. Kas tas 
būtu par laika ietaupījumu visām iesaistītajām pusēm! Pašgaitas automobilis ir 
radījis daudz neatbildētu jautājumu, piemēram, kādam tam būtu  jāizskatās un 
kam būtu jāmaksā par negadījumiem. Autoražotāji risina šos sarežģītos 
jautājumus, lai gan tehnoloģija jau ir plaši pieejama. Mums, iespējams, būs 
jāgaida vēl kādi 15 gadi, pirms autovadītāji varēs iesēsties automobilī, ievadīt 
galamērķa adresi savā GPS ierīcē un ļauties, lai automobilis viņu ved uz 
galamērķi. Pašgaitas automobilis varētu būt realitāte jau pēc pāris gadiem. 

Piedevu tehnoloģijas un 3D druka 
Jaunas tehnoloģijas, kas līdz šim ir radījušas revolūciju prototipu izveidē 
daudzās nozarēs, ir, piemēram, piedevu tehnoloģijas un 3D druka. Piedevu 
tehnoloģija ir pakāpenisks process, kurā metālus vispirms izkausē un pēc tam 
ielej ļoti komplicētas struktūras veidnē, kas ir izveidota, izmantojot ļoti 
komplicētas datorprogrammas. 3D druka parasti ir plastmasas / gumijas / 
polimēru bāzes objekti, kas ir izgatavoti no materiāla, kas tiek ievadīts caur 
sprauslu, izveidojot komplicētus objektus mikro milimetru skalā, izmantojot 
datora aprēķinātos mērījumus. 3D druku jau pielieto pēc būtības visās nozarēs: 
prototipēšanas posma garums apstrādes rūpniecībā ir būtiski samazinājies 
(apmēram par 6-24 mēnešiem atkarībā no produkta veida), radot būtiskus 
efektivitātes uzlabojumus uzņēmumu attīstības un projektēšanas posmos. 

Visu ražošanas komponentu izmantošana vienā procesā, materiālu atkritumu 
apjoms tuvu nullei un neierobežotas iespējas pielāgot komponentus, implantus 
un gatavās preces – par to sapņo vairums pētniecības struktūrvienību, virzot 
savas darbības uz šo sapņu sasniegšanu. Tomēr progresu nevar panākt vienas 
nakts laikā; tam vajadzīgs laiks. Taču pamazām par realitāti sāk kļūt tādu gaisa 
kuģu dzinēja komponenta ražošana, kura svars ir uz pusi mazāks nekā tā 
priekšgājēja svars, vai titāna implanta ražošana, kas ir pielāgots konkrētajam 
pacientam. 

Ļoti iespējams, ka nākamo desmit gadu laikā parādīsies daudz 3D drukas 
veikalu, lai palīdzētu patērētājiem, izgatavot, piemēram, rotaslietas pēc 
pasūtījuma vai ļautu daļēji piedalīties savu kurpju dizaina veidošanā. 

Kā investoram būtu jāvērtē inovācijas? 
Uzņēmumi, kas spēj nemitīgi radīt sev izaicinājumus un iegulda būtiskas 
summas inovāciju attīstībā, ir ļoti pievilcīgi. Ja šādiem uzņēmumiem ir talantīgi 
vadītāji, tiem ir lielas iespējas pārspēt savus konkurentus. Savukārt, tādu 
uzņēmumu, kuri veic darbību neaizsargātās nozarēs, kuri jau ir piedzīvojuši 
skaidru pieprasījuma samazināšanos un attiecīgi ir centušies stiprināt savu 
konkurētspēju, samazinot izmaksas, strauja akciju cenas palielināšanās ir reta 
parādība.  

Turpmākajos gados mūs sagaida daudzi notikumi. Jaunas inovācijas pavisam 
noteikti aizstās pašreiz ierastās tehnoloģijas, tām novecojot. Ieguldītājiem būtu 
jāuzdrīkstas domāt līdzi jaunajām vēsmām, uzdot jautājumus – jāuzdrīkstas 
pētīt jaunas investīciju idejas, kā arī jaunās tehnoloģijas un produktus. 
 
Avoti: SEB Tirgus apskats, 2015. gada decembris 
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Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

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.  

Peļņa no akcijas (EPS) Uzņēmuma peļņas daļa, ka attiecināta uz vienu esošo parasto akciju  Peļņa no akcijas ir uzņēmuma 
rentabilitātes rādītājs. 

Ieguldījuma reitinga obligācijas  
Augstas peļņas obligācijas 

Ieguldījuma reitinga obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi 
zemu saistību nepildīšanas risku. Augstas peļņas obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar 
kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi augstāku saistību nepildīšanas risku nekā ieguldījuma reitinga obligācijām. 
Pastāvot augstākam saistību nepildīšanas riskam, šīs obligācijas nes lielāku peļņu, nekā ieguldījuma reitinga 
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 izmantotie apzīmējumi „AAA“, „AA“ (augsta kredītkvalitāte), „A“ un „BBB“ (vidēja kredītkvalitāte) 
tiek uzskatīta par ieguldījuma reitingu. Obligāciju kredītreitings, kas zemāks par šiem apzīmējumiem („BB“, „B“, 
„CCC“ utt.) tiek uzskatīts par zemu, tādēļ tās parasti dēvē par augstas peļņas obligācijām vai augsta riska 
obligācijām. 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, ar kuru valsts monetārā iestāde (parasti — centrālā banka) kontrolē naudas masu 
(naudas masas pieauguma apjomu un ātrumu) ar mērķi veicināt ekonomisko attīstību un stabilitāti. Piemēram, 
ja naudas masa pieaug pārāk ātri, inflācijas koeficients palielināsies un ekonomika „pārkarsīs“. Ja naudas masas 
pieaugums tiek pārāk bremzēts, ekonomikas attīstība var kļūt lēna. Galvenie instrumenti naudas masas 
kontrolei ir atvērtā tirgus operācijas (aktīvu pirkšana vai pārdošana), mainīgas procentu likmes un mainīgas 
prasības attiecībā uz komercbanku rezervēm. 

Jaunu darba vietu skaits, kas 
izveidotas ekonomikas ne 
lauksaimniecības nozarēs 
mēnesī 

Šis ir iespaidīgs statistiskais un ekonomiskais rādītājs, ko ik mēnesi publicē Amerikas Savienoto Valstu Darba 
ministrija, kas iekļauts visaptverošā pārskatā par darba tirgus stāvokli. Kopējais jaunu darba vietu skaits, kas 
izveidotas ekonomikas ne lauksaimniecības nozarēs mēnesī, aptver apmēram 80% (tajā nav iekļauti 
lauksaimniecības strādnieki, privāto mājsaimniecību darbinieki vai bezpeļņas organizācijas darbinieki) darba 
ņēmēju, kas saražo ASV iekšzemes kopproduktu. Statistika par jauno darba vietu skaitu, kas izveidotas 
ekonomikas ne lauksaimniecības nozarēs mēnesī, tiek iekļauta ikmēneša pārskatā un šos datus izmanto valsts 
politikas veidotāji un ekonomisti, lai noteiktu ekonomikas situāciju, kā arī prognozētu ekonomiskās darbības 
nākotnes iespējas. 

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. 

Naudas drukāšana ekonomikas 
„sildīšanai“ (QE) 

Netradicionāla monetārā politika, kuras ietvaros centrālā banka iegādājas valsts vērtspapīrus vai citus 
vērtspapīrus tirgū, lai pazeminātu procentu likmes un palielinātu naudas masu. Naudas drukāšana ekonomikas 
„sildīšanai“ palielina naudas masu, pārpludinot finanšu iestādes ar kapitālu, mēģinot veicināt aizdevumu 
ņemšanu un likviditāti. 

Ienākumi Ieguldījuma atgūšana ienākumos. Tas attiecas un procentiem vai dividendēm, ko saņem no nodrošinājuma, un 
ko parasti izsaka procentu izteiksmē gada griezumā, balstoties uz ieguldījuma izmaksām, tā pašreizējās tirgus 
vērtības vai nominālvērtības. 

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

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% 0,6% 1,0% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 10,0% 13,1% 

Austrumeiro
pa 

MSCI EM 
Eastern 
Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -19,2% -0,5% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -12,8 % -10,9% 

Latīņamerika MSCI EM 
Latin America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -36,2% -29,6% 

 
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 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 
investīciju produktu ienesīgums, ne 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. 


