
 

 

 
Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Svārstības globālajos tirgos 2016. gada sākumā 

  2016. gada februāris 
Tirgus apskats 
Svārstības globālajos tirgos gada sākumā noteica, galvenokārt, notikumi Ķīnas ekonomikā un finanšu tirgos, naftas cenu svārstības, kā arī 
centrālo banku politikas. Vairāki bažas radoši nenoteiktības faktori lika centrālajām bankām rīkoties ar mērķi līdzsvarot tirgu. Eiropas Centrālā 
Banka (ECB) faktiski ir apsolījusi, ka tā ir gatava paplašināt stimulēšanas pasākumus. Japānas Banka (JB) pirmo reizi savā vēsturē ieviesusi 
negatīvas procentu likmes, savukārt, ASV Federālo rezervju banka (FED) ir atzinusi iespējamos izaugsmes apdraudējuma riskus. Savos 
pašreizējos vērtējumos esam nedaudz piesardzīgāki, taču saskaņā ar mūsu galveno scenāriju joprojām tiek prognozēts, ka pasaules 
ekonomikas stāvoklis uzlabosies, tomēr īstermiņā tirgū valdošo noskaņojumu ietekmēs nenoteiktība, un tirgus svārstīgums, visticamāk, 
saglabāsies. 

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
-5,1% janvārī 
-5,1% kopš gada sākuma 
+50,9% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-6,4% janvārī 
-6,4% kopš gada sākuma 
+11,9% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-2,3% janvārī 
-2,3% kopš gada sākuma 
-56,4% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 

-7,3% janvārī 
-7,3% kopš gada sākuma 
-18,9% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 

-4,7% janvārī 
-4,7% kopš gada sākuma 
-60,4% 5 gadu laikā 

Pagājušajā mēnesī galvenā uzmanība ASV bija pievērsta FED pirmajai politikas sapulcei pēc decembrī notikušās 
procentu likmju celšanas. Kā bija sagaidāms, FED atstāja procentu likmes negrozītas. FED ir raidījusi signālus, ka tā 
pilnībā apzinās, ka finanšu tirgos notiek svārstības, un ir atzinusi arī potenciālos izaugsmes un inflācijas riskus. 
Tajā pašā laikā tā ir mēģinājusi pārliecināt tirgus dalībniekus par joprojām stabilajām ASV ekonomikas perspektīvām 
(stabilizējies darba tirgus, panākta pozitīva patērētāju uzticība, stabilizējies mājokļu tirgus) un to, ka jautājums par 
galveno procentu likmju celšanu martā vēl joprojām ir atvērts. Tirgus pašreiz sagaida, ka FED procentu likmju 
celšana otrreiz notiks jūnijā, nevis martā, taču turpmākās likmju celšanas noteiks attiecīgie rādītāji. 2015. gada 4. 
ceturksnī ASV ekonomikas izaugsmes tempi samazinājās līdz 0,7% (gada griezumā) no 2 % iepriekšējā ceturksnī. 
Mūsuprāt, ASV ekonomikas lejupslīdes iespējamība joprojām ir maz ticama. Pašlaik par labāku galveno 
izaugsmes rādītāju uzskatāma pakalpojumu nozare, nevis ražošanas nozare, kas pēdējā laikā demonstrējusi vājākus 
rezultātus. Taču jau tā vājā riska apetīte var pasliktināties, piemēram, ja ikmēneša ISM ražošanas indekss, kas parāda 
noskaņojumu ASV iepirkumu vadītāju vidū, turpinās strauji samazināties. 2015. gada 4. ceturkšņa ASV uzņēmumu 
peļņas sezonas rezultāti ir labāki nekā cerēts, jo īpaši banku rezultāti. Janvārī ap 200 no 500 lielākajiem ASV 
uzņēmumiem iesniedza savus pārskatus, 80 % gadījumu peļņa uz vienu akciju bija lielāka nekā gaidīts. 

Janvārī arī ECB noturēja savu pirmo šā gada politikas sanāksmi. Kā bija sagaidāms, ECB prezidents M. Dragi nenāca 
klajā ar informāciju par izmaiņām, taču raidīja signālus, ka nākamais monetāro stimulu raunds varētu notikt 
jau martā (nākamā ECB politikas sanāksme notiks 10. martā), ņemot vērā nenoteiktību attiecībā uz attīstības valstu 
izaugsmes tempu perspektīvām, finanšu un izejvielu tirgu svārstīgumu un ģeopolitiskos riskus. M Dragi informēja arī 
par ECB mērķi gādāt par inflācijas plānotā mērķa (zem 2 procentiem) sasniegšanu. Eirozonas valstīs inflācija ir 
palielinājusies, janvārī tās gada likme sasniedza 0,4 % (palielinājums no 0,2 % decembrī), taču tā vēl joprojām ir 
zemāka nekā ECB plānotā likme. Ziņas par eirozonas valstu 2015. gada 4. ceturkšņa peļņas sezonu līdz šim 
bijušas pozitīvas. Kopumā, neskatoties uz pašreizējo tirgu svārstīgumu, vairums prognozētāju (tostarp arī SEB) 
sagaida, ka Eiropas valstu ekonomikas izaugsme turpināsies, sasniedzot 1,5 - 2 % 2016. un 2017. gadā.  

Atšķirībā no ECB un FED JB mēneša beigās spēra negaidītu soli, samazinot depozītu likmi, kas pārgāja 
negatīvajā zonā (no 0,1 % līdz -0,1 %). Tirgus dalībnieki uzņēma šo lēmumu pozitīvi. Japānas politikas veidotāji nav 
mainījuši savas kvantitatīvās mīkstināšanas programmas tempus un apmēru, norādot, ka turpmāk programma varētu 
tikt paplašināta, ja tas būs nepieciešams, un ka procentu likmes varētu tikt samazinātas vēl vairāk.  

Starptautiskais valūtas fonds (SVF) kārtējo reizi pazeminājis savas globālās izaugsmes prognozes. Saskaņā ar SVF 
pašreizējām prognozēm IKP palielināsies par 3,4 % un 3,6% attiecīgi 2016. un 2017. gadā. Savukārt, Ķīnas IKP 
samazināsies līdz 6,3% 2016. gadā, un 6,0% – 2017. gadā. 2015. gadā Ķīnas ekonomiskās izaugsmes tempi 
sasniedza zemāko rādītāju 25 gadu laikā (6,9 %); pasaules otrā lielākā ekonomika turpina attālināšanos no sava kā 
ražotājvalsts tēla. No 8. līdz 14. februārim Ķīnā svin Jauno gadu, tāpēc tās akciju tirgi ir slēgti. 

Naftas cenas janvārī – kā uz amerikāņu kalniņiem. Pēc tam, kad divu nedēļu laikā naftas cenas bija 
samazinājušās gandrīz par 30 %, mēneša beigās tās sāka celties, ko izraisīja gan baumas, gan cerības par to, 
ka OPEC varētu rīkot ārkārtas sanāksmi un ka naftas ražošanas apjomi varētu tikt samazināti par apmēram 
5 procentiem. Tomēr OPEC paziņoja, ka tās nākamā sanāksme notiks jūnijā – kā plānots. Pēc celšanās cenas 
atkal nokrita. Pēdējo divdesmit gadu laikā vēsturiski bijusi novērojama maza sakarība starp naftas un akciju 
cenām. Taču pērn šī sakarība kļuva būtiski izteiktāka. Daži tirgus dalībnieki, šķiet, uzskata zemās naftas cenas 
par ekonomiskās lejupslīdes pazīmi. Taču, mūsuprāt, lejupslīdes pamatā ir piedāvājuma puses, nevis 
pieprasījuma puses problēmas. Pārprodukcija, kas arvien palielinās, nevieš optimismu par naftas cenām 
īstermiņā. 

* 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) 

Palielinoties spriedzei tirgos, janvārī ienesīgums no valdības obligācijām samazinājās. Kādu brīdi nenoteiktība var noteikt zemāku 
ienesīguma līmeni. No otras puses, ekonomisko apstākļu stabilizēšanās var to palielināt. Kopumā vēsturiski zemo procentu likmju 
apstākļi ir izaicinājums fiksētā ienākuma ieguldījumiem. Mūsu viedoklis par valdības obligācijām joprojām ir negatīvs.  

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

2015. gada pēdējo mēnešu laikā risks attiecībā uz mūsu sabalansētajiem portfeļiem tika pastāvīgi samazināts. Ņemot vērā nenoteiktības 
palielināšanos, 2016. gada sākumā risks tika samazināts vēl vairāk; attiecīgi riskantāko aktīvu lejupslīde izlīdzināja negatīvo ietekmi uz 
kopējiem vidēja augsta riska līmeņa portfeļa rezultātiem. Mūsuprāt, tirgū turpināsies asākas svārstības; mūsu samazināta riska līmeņa 
stratēģijā izmaiņas nav veiktas. Ilgtermiņā saskaņā ar mūsu galveno scenāriju joprojām gaidāma pasaules ekonomikas stāvokļa 
uzlabošanās, un riska līmenis var tikt paaugstināts jebkurā laikā. Janvārī zaudējumus radījušas arī augsta ienesīguma (AI) obligācijas. 
Raugoties nākotnē no AI obligāciju riska un ienesīguma perspektīvas, tās joprojām šķiet vispievilcīgākais investīciju objekts obligāciju 
tirgū. Tomēr bažas AI tirgū rada, iespējams, vājāki izaugsmes tempi pasaulē un zemās naftas cenas. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Esam pieredzējuši ļoti vāju gada sākumu ar strauju riska apetītes samazināšanos. Bažas rada vairāki ar nenoteiktību saistīti faktori, 
tostarp Ķīnas izaugsmes tempu palēnināšanās, naftas un citu izejvielu cenu samazināšanās radītais spiediens, zemāks ASV ražošanas 
sektora aktivitātes līmenis un ekonomikas izaugsmes tempu palēnināšanās un mazākas uzņēmumu peļņas prognozes. 2016. gada 
sākumā esam nedaudz piesardzīgāki. Tomēr ir notikušas arī vairākas pozitīvas izmaiņas: iespējamā lejupslīde ir maz ticama, procentu 
likmes ir zemas, centrālās bankas uztur aktivitātes, FED, turpinot bāzes likmju celšanu, visticamāk, rīkosies piesardzīgi, stabilais darba 
tirgus un veselīgie būvniecības tempi ASV, un stāvoklis Eiropas valstīs līdz šim liecinājis par stabilitāti. Saskaņā ar mūsu galveno scenāriju 
2016. gadā pasaules valstu ekonomikas izaugsme lai arī lēnā tempā, tomēr turpināsies. Gada turpmākajos mēnešos, iespējams, parādīsis 
labākas akciju tirgus tendences, šādā gadījumā Eiropā būs vislielākais potenciāls. Tomēr īstermiņā tirgū valdošo noskaņojumu noteiks 
nenoteiktības faktori, un tirgus svārstīgums, visticamāk, saglabāsies. 



2016. gada februāris 

Mēneša tēma 
Finanšu tirgi: pasaules attīstītās un attīstības valstis 

Investējot ierasta prakse ir iedalīt pasaules finanšu tirgus attīstīto 
valstu un attīstības valstu tirgos, ņemot vērā, galvenokārt, dažādās 
investīciju iespējas un risku. Par ierastu praksi  globālo portfeļu 
vadības procesos uzskatāma arī ieguldījumu diversifikācija. Šajā 
rakstā aplūkoti tirgu klasifikācijas kritēriji, kā arī minēto valstu 
atšķirības ekonomiskās un investīciju vides ziņā. 

Attīstīto un attīstības valstu atšķirības 
Terminiem “attīstīta valsts” un “attīstības valsts” nav vienotu definīciju. 
Parasti termini “attīstītā valsts” vai “attīstītas valsts tirgus” tiek lietoti, lai 
apzīmētu valsti, kurā ir salīdzinoši augsti ekonomiskās izaugsmes tempi un 
drošība. Daži no visbiežāk lietotajiem kritērijiem valsts attīstības līmeņa 
izvērtēšanai ir ienākumi uz vienu iedzīvotāju jeb iekšzemes kopprodukts 
(IKP), industrializācijas līmenis, vispārējais dzīves līmenis un plašas 
infrastruktūras pieejamība. Vispazīstamākās attīstītās valstis ir, piemēram, 
ASV, Kanāda un lielākā daļa Rietumeiropas valstu, tostarp Anglija un 
Francija. 

Savukārt, attīstības valstis ir valstis, kurām ir dažas attīstīto valstu pazīmes, 
taču minētās valstis neatbilst standartiem, lai tās varētu uzskatīt par 
attīstītām valstīm, tomēr tās varētu par tādām kļūt nākotnē. Attīstības 
valstu kategorijā ietilpst gan ļoti lielas, gan ļoti mazas valstis, ņemot vērā 
notikumus un reformas minētajās valstīs.  

Sākotnēji termins “attīstības valstu tirgus” nebija paredzēts kā definīcija ar 
īpašiem kritērijiem. Tas tika radīts mārketinga nolūkiem pagājušā gadsimta 
astoņdesmitajos gados. Termina pievilcīgums bija acīmredzams – tas 
iekļāva vēlamo mērķi. Valstis, kuras iepriekš bija pazīstamas kā 
“jaunattīstības” vai “trešās pasaules valstis” vienā mirklī iekļāva apsolījumu 
par ceļu, kas ved uz labāku galamērķi. Kopš tiem laikiem šo terminu sāka 
izmantot arvien biežāk, tostarp arī dažādas organizācijas, piemēram, 
Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), Apvienoto Nāciju Organizācija un 
finanšu indeksu uzņēmumi, piemēram, MSCI JPMorgan un FTSE. Diemžēl 
netika panākta vienošanās par pasaulē vispāratzītu šādu valstu pazīmju 
kopumu. Papildus neskaidrības rada arī tas, ka šo terminu lieto, gan lai 
raksturotu akciju, obligāciju vai valūtu tirgus attīstības valstīs, gan arī lai 
apzīmētu attiecīgās valstis. 

Viena no visbiežāk lietotajām tirgu klasifikācijām attīstības un attīstītajās 
valstīs ir neatkarīgā uzņēmuma MSCI piedāvātā klasifikācija. Minētais 
uzņēmums sniedz uz pētniecību balstītus informācijas un investoru rīku 
pakalpojumus (tostarp kopš 1969. gada ir attīstījis globālo akciju indeksu 
tirgu). 

MSCI piedāvātā tirgu klasifikācija, 2015. gads 

Attīstīto valstu tirgi Attīstības valstu tirgi 
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Čīle 
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Republika 
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Grieķija 
Ungārija 
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Katara 
Krievija 
Dienvidāfrika 
Turcija 
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Ķīna 
Indija 
Indonēzija 
Koreja 
Malaizija 
Filipīnas 
. 
Taivāna, 
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Pārrobežu tirgi 

Amerikas Eiropa un NVS Āfrika Tuvie Austrumi  Āzija 
Argentīna Bulgārija 

Horvātija 
Igaunija 
Latvija 
Lietuva 
Kazahstāna 
Rumānija 
Serbija 
Slovēnija 

Kenija 
Maurīcija 
Maroka 
Nigērija 
Tunisija 

Bahreina 
Jordānija 
Kuveita 
Libāna 
Omāna 

Bangladeša 
Pakistāna 
Šrilanka 
Vjetnama 

Gan pārrobežu tirgi, gan attīstības valstis ietilpst tajā pašā globālā tirgus 
vispārīgajā sektorā. Taču starp abiem apakšsektoriem ir atšķirības. 
Attīstības valstis piedāvā lielāku likviditāti un stabilitāti nekā pārrobežu 
tirgi. Pārrobežu tirgus veido uzņēmumi un investīcijas valstīs, kuras 
ekonomiskajā ziņā ir vēl vājākas nekā attīstības valstis. 

Plaisa samazinās 
Par attīstības valstīm parasti dēvē valstis, kuras ekonomiskās drošības, 
industrializācijas un izaugsmes tempu ziņā atpaliek no attīstītajām valstīm. 
Tomēr arvien vairāk ir jūtams, ka attīstības valstis nekavējas pārņemt globālo 
darījumu vadību no attīstītajām valstīm. Attīstības valstīm jau pašlaik zināmā 
mērā pieder vara. Piemēram, aprēķinot pirktspējas paritāti (PSP), kuras mērķiem 
ņem vērā valūtas kursu izmaiņas, attīstīto valstu attiecīgais rādītājs bija tikai 
43% no IKP 2015. gadā (samazinājums no 54% 2004. gadā). 

Ilgtermiņā inovatīvās valdības reformas un izmaiņas ekonomiskajos modeļos ir 
nozīmīgākie faktori, kuri nosaka attīstības valstu izaugsmi, jo sevišķi divu lielāko 
attīstības valstu – Indijas un Ķīnas – izaugsmi. Indija no agrārās valsts pārtop 
par pasaules ražošanas centru, savukārt, Ķīnas ekonomikā notiek pāreja no 
pasaules lielāko lēto eksportu valsts uz patēriņa ekonomiku. Turklāt attīstības 
valstu demogrāfiskās tendences nozīmē, ka tajās dzīvos jaunāki un labāk 
izglītoti vidusšķiras pārstāvji, kas veicinās patēriņu un galu galā – arī IKP 
izaugsmes tempus. Saskaņā ar SVF informāciju sagaidāms, ka 2020. gadā IKP 
attīstības valstīs sasniegs 5,3 %, turpretī attīstības valstīs – 1,9 procentu. 
Saskaņā ar PricewaterhouseCoopers datiem sagaidāms, ka 2050. gadā Indijas 
un Ķīnas ieguldījums globālajā IKP būs 50 procenti. Šī izaugsme veicina tirgus 
kapitalizācijas ekspansiju, kas norāda, ka globālajās investīcijās arvien vairāk 
dominē attīstības valstis.  

Daudzi no izaugsmes stāstiem, kuri kādreiz bija raksturīgi attīstītajām valstīm, 
visticamāk, atkārtosies attīstības valstīs. Tādos sektoros kā infrastruktūra, 
tehnoloģijas, automobiļu rūpniecība un veselības aprūpe vēl joprojām ir daudz 
uzlabojumu un modernizācijas iespēju. Attīstītajās valstis ir iestājies atslābuma 
periods, savukārt, attīstības valstis ir paātrinājušas savus attīstības tempus, 
mēģinot ne tikai panākt attīstītās valstis, bet arī kļūt par nozares līderiem. Tomēr 
visam ir savi riski. 

Riski, kas saistīti ar ieguldīšanu attīstības valstu tirgos 
Attīstības valstu piedāvātās ieguldīšanas iespējas ir saistītas ar lielāku risku nekā 
attīstības valstīs. Tā kā attīstības valstu tirgus ir pārejas posmā un nevar lepoties 
ar stabilitāti, attīstības valstu tirgiem vairāk raksturīgas tādas pazīmes kā 
panika, spekulācijas, negaidītas reakcijas un dažādi nestabilitātes avoti. 
Turpmāk aprakstīti galvenie riski. 

Politiskais risks. Šis risks saistīts ar nenoteiktību, kuru rada nelabvēlīgi politiskie 
lēmumi. Var novērot, ka attīstītās valstis ievēro brīvā tirgus disciplīnu, paredzot, 
ka valdības iejaukšanās iespējamība ir maz ticama, turpretī attīstības valstīs 
uzņēmumu darbībā bieži iejaucas minēto valstu valdība. Citi politiskie riski ir 
saistīti ar iespējamu nodokļu celšanu, subsīdiju zaudēšanu, tirgus politikas 
maiņu, nespēju kontrolēt inflāciju un likumiem par resursu ieguvi. Nozīmīga 
politiskā nestabilitāte var novest arī pie pilsoņu kara vai nozares slēgšanas, kad 
darbinieki atsakās vai nespēj darīt savu darbu. 

Uzņēmumu pārvaldības risks. Ja organizācijai ir stabila uzņēmuma pārvaldības 
sistēma, sagaidāms pozitīvs ienesīgums no akcijām. Attīstības valstīs nereti ir 
vājākas uzņēmumu pārvaldības sistēmas, proti, uzņēmumu vadībai vai pat 
valdībai uzņēmumā ir lielāka teikšana nekā tā akcionāriem. Turklāt, ja valstī 
pastāv ierobežojumi uzņēmumu pārņemšanai, uzņēmumu vadībai varētu 
nevēlēties veikt darbības, lai nodrošinātu darba vietas. Uzņēmumu bankrotu 
veicina tādi faktori kā neatbilstoša pārbaužu un pārskatu sistēma un vājās 
grāmatvedības uzskaites procedūras. Neskatoties uz to, ka bankroti notiek visās 
valstīs, minētie riski visbiežāk sastopami attīstības valstīs. 

Likviditātes risks. Attīstības valstu tirgi parasti ir mazāk likvīdi nekā attīstīto 
valstu tirgi. Daudziem attīstības valstu uzņēmumiem ir mazāka kapitalizācija 
nekā attīstītajās valstīs, un daudzos gadījumos publiski pieejamo akcijas 
procentuālā daļa var būt ne vairāk par 10 procentiem. Zemāka likviditāte 
nozīmē augstākas brokeru komisijas, turklāt palielinās nenoteiktība attiecībā uz 
cenu līmeni. Investors, kas mēģina pārdot akcijas nelikvīdā tirgū, uzņemas 
nopietnu risku, ka tā rīkojumi netiks izpildīti par pašreizējo cenu un ka darījumi 
notiks tikai par neizdevīgām cenām. Nelikvīdos tirgos investori nespēj gūt 
labumu no ātriem darījumiem. 

Valūtas risks. Parasti ārvalstu investīcijas tiek veiktas attīstības valstu 
vērtspapīros – akcijās un obligācijās, radot ieņēmumus vietējā valūtā. T.i., 
ārvalstu investoriem jākonvertē ieņēmumi vietējā valūta savas valsts valūtā. 
Attiecīgi kopējo ieguldījumu ienesīgumu var ietekmēt valūtas svārstības. Parasti 
attīstības valstīm raksturīgas arī lielas vietējās valūtas kursa svārstības. 

Ir arī citi riski, kas saistīti ar ieguldīšanu attīstības valstīs. Piemēram, nesen 
notikusī attīstības valstu ekonomikas izaugsmes tempu samazināšanās un 
akciju tirgu lejupslīde bija cieši saistīta ar izejvielu cenu kritumu, jo daudzu 
attīstības valstu ekonomikas izaugsme ir atkarīga no izejvielu eksporta. Pat ja 
attīstības valstis iepriekš ir pārdzīvojušas globālos un vietējos izaicinājumus, 
tām ir nācies pārvarēt dažus lielus šķēršļus. No otras puses, jo lielāks risks, jo 
lielāks ienesīgums, tāpēc ieguldīšana attīstības valstīs ir kļuvusi par standarta 
praksi investoriem, kuru mērķis ir diversificēt investīcijas, palielinot portfeļa 
risku.  
 
Avoti: FT, The Economist, MSCI, IMF, PwC, Investopedia 
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Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Peļņa par akciju (EPS) Uzņēmuma peļņas daļa, kas piešķirta katrai neapmaksātajai akcijai no vienkāršajām akcijām. Peļņa par akciju ir 
uzņēmuma ienesīguma rādītājs. 

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. 

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. 

Starptautiskais valūtas fonds 
(SVF) 

SVF ir 188 valstis aptveroša organizācija ar mērķi attīstīt starptautiska līmeņa ekonomisko sadarbību, starptautisko 
tirdzniecību, nodarbinātību un valūtas kursa stabilitāti, ieskaitot finanšu resursu pieejamību dalībvalstīm 
maksājumu vajadzību līdzsvarošanai. SVF sniedz tehnisku palīdzību un apmācību valstīm, kuras to lūdz. 

Vadošais rādītājs Izmērāms ekonomikas faktors, kas mainās pirms ekonomika sāk vadīties pēc konkrēta modeļa vai tendences. 
Vadošie rādītāji tiek izmantoti, lai prognozētu ekonomikas izmaiņas, taču tie ne vienmēr ir precīzi. Daži vadošo 
rādītāju piemēri: biržas konjunktūra, ražošanas darbība, krājumu apjoms. 

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. 

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. 

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) 

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. 

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. 

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 2016. gada 31. janvārim 

Reģions Indekss Valūta 

Rādītāji 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 12 mēnešos 
kopš 2015. 

gada 
sākuma 

ASV  S&P 500 USD 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% -0,7% -2,7% -5,1% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% -7,3% -6,4% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

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

Āzija  MSCI EM Asia USD -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% -20,1% -7,3% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% -31,8% -4,7% 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav ne konsultācija 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. 
Ieguldīšana akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīta gan ar iespējām, gan riskiem. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Dažkārt 
zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Jūsu peļņu no ieguldīšanas 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 pieņemsiet lēmumu par ieguldīšanu, iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar ieguldīšanu fondā, 
un izvērtēt visus ar ieguldīšanu 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 mājas lapā https:https://www.seb.lv 


