
 

 

 
Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Tirgus lejupslīde un pieaugošās bažas gada sākumā 

  2016. gada janvāris 
Tirgus apskats 
2015. gads bija saspringts gads investoriem, jo akciju, obligāciju un izejvielu tirgos dominēja lielas svārstības. Gada svarīgāko notikumu vidū 
jāmin Eiropas Centrālās Bankas (ECB) kvantitatīvās mīkstināšanas (KM) programmas ieviešana, kas vēlāk tika papildināta ar papildu stimuliem, 
dramatiskie notikumi Grieķijā, Federālo rezervju bankas (FED) procentu likmju paaugstināšana, straujā cenu lejupslīde naftas tirgos un 
izaugsmes tempu palēnināšanās Ķīnā un attīstības valstu tirgos. 2016. gada sākumā bija novērojama strauja tirgus lejupslīde, pieaugot bažām 
galvenokārt saistībā ar Ķīnas izaugsmes tempu palēnināšanos un dažu ASV ražošanas sektora statistikas rādītāju pasliktināšanos. Saskaņā ar 
mūsu galveno scenāriju (lai gan ar mazliet lielāku piesardzību) pasaules valstu ekonomiskajai izaugsmei šā gada laikā būtu jāuzlabojas, tomēr 
īstermiņā tirgū valdošo noskaņojumu, iespējams, noteiks nenoteiktības faktori, saglabājoties tirgus svārstīguma riskam. 

Akciju tirgus darbības rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
-1,8% decembrī 
-0,7% kopš gada sākuma 
+62,5% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-6,2% decembrī 
+6,1% kopš gada sākuma 
+25,3% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-7,7% decembrī 
-8,1% kopš gada sākuma 
-53,5% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-1,0% decembrī 
-11,8% kopš gada sākuma 
-13,8% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-4,7% decembrī 
-32,9% kopš gada sākuma 
-60,3% 5 gadu laikā 

Decembrī, atbilstoši tirgus dalībnieku vairākuma prognozēm, FED izlēma paaugstināt bāzes procentu likmi 
par 0,25% 0,25-0,50 % robežās. Sākotnēji palielinājums radīja pozitīvu reakciju akciju tirgos, apstiprinot ASV 
tautsaimniecības izturību un lielāku stabilitāti, ko cita starpā raksturoja bezdarba rādītāju samazināšanās 
(decembra nodarbinātības ziņojumi atspoguļoja daudz labākus rezultātus nekā tika sagaidīts, 
bezdarbam saglabājoties iepriekšējā apmērā – 5 procenti). Likmju palielināšana nenāk par sliktu arī akciju 
tirgiem – ja tā notiek pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, palielinoties ekonomikas izaugsmes tempiem, ja likmju 
celšana nenotiek bieži un ja palielinājums nav pārāk liels īsā laika posmā. Un FED ir raidījusi signālus, ka 
nekādas steigas nav. Likmju paaugstināšana notiks pakāpeniski, ekonomikai stabilizējoties. Domājams, 
šogad likmes tiks palielinātas trīs reizes, un iespējamā bāzes likme ap 1,25 % gada beigās joprojām 
uzskatāma par ļoti zemu. Tomēr 2016. gada sākuma dati liecina, ka procentu likmju normalizēšana nebūs 
no vieglajiem FED uzdevumiem. ASV akciju cenas 2016. gada sākumā uzrādīja vissliktāko nedēļas 
rādītāju kopš 2011. gada, jo lielie zaudējumi Ķīnas tirgos izraisīja akciju globālu masveida pārdošanu. Ķīnas 
izaugsmes un tās ražošanas sektora vājo rādītāju dēļ nenoteiktība saglabājas. Sliktāki rādītāji bija vērojami 
arī ASV ražošanas sektorā (ISM indekss), decembrī pieredzot vissliktāko rezultātu vairāk nekā sešu gadu 
laikā. Tāpēc nenoteiktības faktori gan ASV, gan ārpus tās varētu sagādāt FED papildu raizes. ASV sākusies 
ceturtā ceturkšņa peļņas sezona. Bloomberg analītiķu vērtējumā S&P 500 saraksta uzņēmumu peļņa gada 
pēdējā ceturksnī samazinājusies par 6,7 procentiem.  

Investoru vilšanos, kas sekoja ECB lēmumam decembrī, ar Ķīnu saistītā nervozitāte, naftas cenu krituma 
turpināšanās un dažu ekonomisko rādītāju pasliktināšanās ir sekmējuši krasu Eiropas tirgu lejupslīdi pērn 
decembrī un šā gada sākumā. Ķīnas rādītāju svārstīguma radītā nenoteiktība uz pasaules tirgiem mazina 
uzticību un īstermiņā, iespējams, turpinās ietekmēt tirgos valdošo noskaņojumu. Arī Vācijas 
rūpnieciskās ražošanas sektora un mazumtirdzniecības rādītāju pasliktināšanās rada bažas par reģiona 
lielākās ekonomikas izaugsmes perspektīvām. Tas apstiprina Eiropas ekonomikas neaizsargātību pret 
iekšējiem un ārējiem faktoriem. Tikmēr ECB ir pārliecināta, ka tās izziņotie pasākumi palīdzēs 
nostiprināt eirozonas valstu ekonomiku un ka turpmāk tā ir gatava darīt vēl vairāk, ja būs 
nepieciešams. ECB būs ļoti nozīmīga loma investoru uzticības atgūšanā. 

Ķīnas kapitāla tirgu satricinājums mazinājis riska apetīti pasaules tirgos. Vājie ražošanas rādītāji bija viens no 
akciju masveida pārdošanas iemesliem, taču veicinoši faktori bija arī plānotais akciju pārdošanas aizliegums 
lielajiem investoriem, IPO reforma un valūtas devalvācija. Ķīnas varas iestāžu centieni apturēt tirgu lejupslīdi 
nav vainagojušies ar lieliem panākumiem. Īstermiņā investoru uzmanības centrā būs Ķīnas varas iestāžu 
pastāvīgie centieni un ekonomikas ziņas no šīs otrās lielākās pasaules valsts. Papildu spriedzi un 
neskaidrību ir radījušas arī citas ģeopolitiskas problēmas, Ziemeļkoreja ir nākusi klajā ar  paziņojumu par 
sekmīgu ūdeņraža bumbu izmēģinājumu. Spriedze ir saasinājusies arī starp Saūda Arābiju un Irānu.   

Viens no galvenajiem notikumiem 2015. gadā bija dramatiskais naftas cenu kritums, sasniedzot zemāko 
līmeni 11 gadu laikposmā. Mūsuprāt, šo kritumu noteica, galvenokārt, lielais piedāvājuma pieaugums, 
nevis pieprasījuma samazināšanās. Tam ir svarīga nozīme, jo iepriekšējā reizē, kad naftas cenas 
samazinājās tik lielā mērā (2008. gadā) tas iezīmēja vispārējā pieprasījuma samazināšanos globālās lejupslīdes 
dēļ. Šoreiz straujajam naftas cenu kritumam būtu jārada pozitīvāka ietekme, jo patērētājiem atliks vairāk 
naudas, ko tērēt citām lietām. Mūsu aplēstā Brent naftas cenai ir 45 USD par barelu 2016. gadā , 60 USD – 
2017. gadā un 70 USD – 2018. gadā un turpmāk. Protams, arī tādi neparedzami notikumi kā piemēram, 
politiskā nestabilitāte, dabas katastrofas un citi faktori var izraisīt lielākas svārstības un augstāku cenu kāpumu 
pasaules naftas tirgū. Vairāk par naftas tirgu un nākotnes perspektīvām – šā mēneša tēmā. 

* 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) 

Decembrī valdības obligāciju ienesīgumam bija tendence saglabāties nemainīgam, taču mēneša laikā tas svārstījās, palielinoties 
spriedzei tirgos. Kopumā vēsturiski zemo procentu likmju apstākļi ir izaicinājums fiksētā ienākuma investīcijām, un mūsu viedoklis 
par valsts obligācijām joprojām ir negatīvs. Ņemot vērā bāzes likmju palielināšanu, vislielākais ienesīguma risks ir ASV. Eiropas 
valstu obligāciju ienesīgums kādu laikposmu var saglabāties zemā līmenī, taču tas var palielināties ekonomisko apstākļu 
stabilizēšanās ietekmē. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts riska 
līmenis) 

Pēdējo divu mēnešu laikā mūsu sabalansētās stratēģijas portfeļa riski pastāvīgi samazinājās, attiecīgi lielāka riska aktīvu rezultāti 
pārāk izteikti neietekmēja portefeļa kopējos rezultātus. Tas tomēr nepasargāja no vērtības daļas zuduma decembrī. Līdz ar jaunā 
gada sākumu krasāku tirgus svārstību iespējamība, mūsuprāt, saglabāsies, un mūsu stratēģija joprojām balstās uz samazinātu riska 
līmeni. Ilgtermiņā saskaņā ar mūsu galveno scenāriju pasaules ekonomiskā izaugsmes rādītāji uzlabosies. Arī augsta ienesīguma 
(AI) obligācijas decembrī radīja zaudējumus. Raugoties nākotnē, no riska un atdeves viedokļa AI obligācijas joprojām uzskatāmas 
par vislabāko ieguldījumu obligāciju tirgū. Bažas par augsta ienesīguma obligāciju tirgu rada iespējamā pasaules izaugsmes tempu 
samazināšanās, FED procentu likmju palielināšana un zemās naftas cenas. 

Agresīvā stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

2015. gada beigās akciju tirgū bija vērojamas diezgan lielas svāstības. Tās izraisīja, galvenokārt, ECB paziņojumi, kas radīja 
vilšanos, ASV ražošanas sektora izaugsmes tempu samazināšanās, naftas cenu kritums un bažas par Ķīnas izaugsmes tempu 
palēnināšanos. Saskaņā ar mūsu galveno scenāriju šā gada laikā pasaules ekonomikas rādītāji uzlabosies. Mūsuprāt, eirozonas 
valstīs sagaidāmi labi izaugsmes tempi. ASV ekonomikas izaugsmes tempi turpinās pieaugt, savukārt, Ķīnas ekonomiskās 
izaugsmes tempu kritums, mūsuprāt, būs mazāks. Akciju tirgiem varētu būt labākas izredzes gada laikā, ar lielāko potenciālu 
Eiropā. Taču īstermiņā nenoteiktības faktori droši vien ietekmēs noskaņojumu tirgos, saglabājoties to svārstīguma riskam. 
Mūsuprāt, šābrīža svārstīgums mazināsies jau šā gada pirmā ceturkšņa laikā, taču pašreiz kaut kādas krīzes risks ir lielāks nekā 
pirms gada, ņemot vērā, ka šobrīd globālās ekonomikas segmenti pakļauti ievērojamam spiedienam. 



2016. gada janvāris 

Mēneša tēma 
Kā naftas cenu izmaiņas ietekmē ekonomiku? 

Viens no galvenajiem tirgus notikumiem 2015. gadā bija dramatiskais naftas 
cenu kritums 40% apmērā, kas sekoja cenu kritumam 30% iepriekšējā 
gadā. 2015. gada beigās naftas cenas bija samazinājušās līdz zemākajam 
līmenim 11 gadu laikposmā. Šajā rakstā aplūkoti iemesli, kas izraisa naftas 
cenu svārstības, un naftas cenu samazināšanās vai palielināšanās ietekme 
uz ekonomiku un akciju tirgiem. Aplūkoti arī nesenā naftas cenu krituma 
galvenie iemesli, kā arī apkopotas mūsu prognozes attiecībā uz naftas cenu 
attīstību 2016. gadā. 

Kas izraisa naftas cenu svārstības? 
Tiem, kuri neveic darbību izejvielu tirgos izpratnes gūšana par to, kas izraisa naftas 
cenu svārstības naftas, var nebūt pārāk viegla.Analizēšanas mērķiem nafta ir krietni 
komplicētāka izejviela nekā jebkura cita izejviela, jo naftas cenas pasaulē ietekmē 
vairāki vispārīgi faktori.   

Viens no galvenajiem faktoriem, kas izraisa naftas (tāpat kā jebkuru izejvielu, akciju vai 
obligāciju) cenu izmaiņas, ir pieprasījuma un piedāvājuma likums.  Pieprasījumam 
pārsniedzot piedāvājumu, cenas samazinās, un otrādi. Naftas ražošanu pasaulē 
kontrolē galvenokārt OPEC (Naftas eksportētājvalstu organizācija), kurai ir galvenā 
ietekme uz pasaules naftas cenu svārstībām.  Organizācijas mērķis ir uzturēt stabilas 
naftas cenas. OPEC bija apsolījusi noturēt naftas cenu virs 100 USD par barelu 
tuvākajā nākotnē, taču 2014. gada vidū sākās naftas cenu kritums. Tās samazinājās no 
maksimālās cenas 100 USD apmērā par barelu līdz pašreizējai cenai zem 40 USD par 
barelu. OPEC rīcība arī bija galvenais naftas cenas samazināšanās iemesls, jo OPEC 
atteicās samazināt naftas ražošanas apjomus, tādējādi radot naftas cenu kritumu.  
 
OPEC kā ražotājam ir liela ietekme uz naftas cenām, taču no otras puses, cenu ietekmē 
arī pieprasījums. Naftas cenu ietekmē lielāko naftas importētāju, piemēram, Eiropas 
valstu, Ķīnas, Indijas un Japānas pieprasījums. Piemēram, rudenī naftas cenu kritumu 
varēja skaidrot ar zemāku pieprasījumu minētajos reģionos, saglabājoties stabilam 
naftas piedāvājumam no OPEC puses. Pārmērīgi lielie naftas apjomi var noteikt strauju 
naftas cenu kritumu.  
 
Arī ražošanas izmaksas var izraisīt naftas cenu kāpumu vai kritumu. Naftas ieguve 
Tuvajos Austrumos ir relatīvi lēta, savukārt Kanādā vai Apvienotajā Karalistē izmaksas 
ir daudz lielākas. Tiklīdz lētās naftas piedāvājums būs izsmelts, naftas cena varētu 
būtiski palielināties tikai tad, ja vienīgā pieejamā nafta nāktu no reģioniem, kurās ir 
augstas tās ieguves izmaksas. 
 
Laika apstākļi un dabas katastrofas ir vēl viens faktors, kas var izraisīt naftas cenu 
svārstības. Sezonālā laika apstākļu maiņa ietekmē gan naftas, gan lielākās daļas 
izejvielu pieprasījumu. Ziemā naftu patērē vairāk – apkurei, savukārt, vasarā cilvēki 
vairāk ceļo un patērē vairāk degvielas. Pat ja tirgiem ir informācija, kad ir gaidāmi 
palielināta pieprasījuma periodi, katru gadu sezonas laikā naftas cenas gan ceļas, gan 
izlīdzinās. Ekstremāli laika apstākļi (viesuļvētras, tornado, pērkona negaiss) var fiziski 
ietekmēt ražošanas iekārtas un infrastruktūru, izraisot naftas piegādes pārrāvumus un 
ceļot cenas. 
Politiskā nestabilitāte ar naftu bagātajos reģionos arī var izraisīt naftas cenu svārstības. 
Piemēram, 2008. gada jūlijā cena par vienu barelu naftas sasniedza rekordaugstu 
līmeni, pārsniedzot 140 USD, ko noteica neziņa un patērētāju bažas par karu 
Afganistānā un Irākā. Cits piemērs – ja ar naftu bagāts reģions kļūst politiski nestabils, 
piegādātāju tirgi reaģē, sacenšoties ar naftas piedāvājuma cenām, un augstākās cenas 
solītājam joprojām ir pieejami krājumi. Šajā gadījumā cenu palielināšanos var radīt tikai 
uzskats, ka piedāvājums nav pietiekams, ražošanas apjomiem saglabājoties 
nemainīgiem.  
 
Svarīgi ir arī tas, ka nafta tiek tirgota un pārdota starptautiskos tirgos, kuros cenas tiek 
noteiktas ASV dolāros. Kopumā USD vērtības samazināšanās palielina pieprasījumu 
pēc naftas, paaugstinot naftas cenu. Savukārt USD vērtības palielināšanās samazina 
reālos ienākumus patērētājvalstīs, samazinot pieprasījumu pēc naftas un pazeminot 
cenas. 
 
Kā naftas cenu palielinājums/samazinājums ietekmē ekonomiku?  
 
Kad runa ir par naftas cenu palielinājuma ietekmi uz ekonomiku, ekonomistu viedokļi 
atšķiras. No vienas puses, augstākas energoresursu izmaksas sadārdzina ražošanas 
izmaksas un transporta  izmaksas. Pieaugošās izmaksas rada spiedienu uz ražošanu, 
uzņēmumu peļņa samazinās, un akciju tirgos ir novērojama lejupslīde. No patērētāja 
viedokļa raugoties, degvielas cenas celšanās ir tā bieds; pamanot pirktspējas zudumu, 
patērētājs tērēs mazāk tādiem pirkumiem, kuri nav pirmās nepieciešamības preces, 
kas, savukārt, samazinās uzņēmumu ieņēmumus. Arī tam ir negatīva ietekme uz 
ekonomikas izaugsmi un akciju cenām. Pretarguments šim viedoklim balstās uz naftas 
cenu kāpuma iemesliem. Stabils pieprasījums ir visticamākais naftas cenu kāpuma 
iemesls. Stabili ekonomiskie apstākļi palielina pieprasījumu pēc energoresursiem, kas 
noved pie cenu palielinājuma. Ja ekonomika attīstās strauji, visticamāk, arī akciju 
tirgus rezultāti būs labi.Tādējādi ekonomikas izaugsme nozīmē gan augstākas naftas 
cenas, gan akciju tirgu kāpumu. 
 
Savukārt, runājot par naftas cenu samazināšanās ietekmi uz ekonomiku, kopumā tā ir 
laba ziņa valstīm, kuras importē naftu, piemēram, Eiropas valstis, Ķīna, Indija, Japāna, 
savukārt slikta ziņa – naftas eksportētāji, piemēram, OPEC, Latīņamerikas valstīm un 
Krievijai. Naftas importētāji gūst labumu no naftas cenu krituma, jo to importētās 
naftas cena samazinās. Samazinās tekošā konta deficīts. Savukārt, naftas 
eksportētājiem naftas cenas samazināšanās rada pretēju efektu – samazinās eksportu 

vērtība, radot zemāku tirdzniecības pārpalikumu. Daudzās eksportētājvalstīs 
valdības izdevumu finansēšana balstās uz nodokļu ieņēmumiem no naftas 
ražošanas. Piemēram, 70% no visiem Krievijas nodokļu ieņēmumiem veido naftas 
un gāzes nodokļu ieņēmumi. Naftas cenu kritums noved pie valsts budžeta deficīta, 
nosakot nepieciešamību pēc lielākiem nodokļiem vai valdības izdevumu 
samazināšanas. Citi naftas eksportētāji, piemēram, Saūda Arābija un AAE ir 
izveidojuši nozīmīgas ārvalstu valūtu rezerves, proti, tie var atļauties īslaicīgus naftas 
cenu kritumus ievērojamo rezervju dēļ. Tas ir iemesls, kāpēc Saūda Arābijā līdz šim 
nav atbildējusi uz cenu kritumu ar ražošanas apjomu samazināšanu.  
 
Zemākas naftas cenas samazina patērētāju dzīves dārdzību, jo tie var ietaupīt 
naudu, ko tērēt lielākiem pirkumiem. Zemākas transporta izmaksas nosaka dzīves 
dārdzības un inflācijas samazināšanos. Naftas cenu kritums pēc būtības ir līdzīgs 
nodokļu samazinājumam. Teorētiski naftas cenu kritums varētu novest pie lielākiem 
tēriņiem par citām precēm un pakalpojumiem, palielinot reālo IKP. Tomēr naftas 
cenu kritums var izraisīt deflāciju un patērētāju uzticēšanās līmeņa samazināšanos, 
un tad tie, visticamāk, nevēlēsies tērēt, bet gan uzkrāt līdzekļus. Šajā gadījumā 
naftas cenu samazinājums, nevis lielāki tēriņi rada spiedienu uz inflācijas likmi, radot 
faktiskas deflācijas iespēju, no kuras varētu būt ļoti grūti izvairīties. Vēl viens naftas 
cenu krituma radītais trūkums – tas varētu aizkavēt investīcijas alternatīvos 
„zaļākas“ enerģijas veidos, piemēram, elektriskajos automobiļos. Naftas cenu 
kritums varētu veicināt automobiļu lietošanu, kas nozīmētu satiksmes sastrēgumu 
palielinājumu un lielāku vides piesārņojumu. 
 
Naftas cenu krituma iemesli un nākotnes perspektīvas 
Ir vairāki iemesli, kāpēc 2015. gada laikā naftas cenu kritums ir turpinājies. Turpmāk 
rakstā minēti galvenie no tiem.   

Viens no iemesliem ir OPEC nevēlēšanās stabilizēt naftas tirgu. Lielākā daļa OPEC 
valstu ir atteikušās samazināt ražošanas apjomus, pat OPEC jēlnaftas bāzes cena ir 
samazinājusies par vairāk nekā 60 procentiem. Nesamazinot ražošanas apjomus, 
OPEC cenšas kompensēt zaudētos ieņēmumus, ko noteikusi naftas cenas 
samazināšanās. Ja OPEC nesamazinās ražošanas apjomus, rezultāts būs naftas 
pārpalikums, kas radīs lejupvērstu spiedienu uz jēlnaftas cenām ilgtermiņā.   

Irānas kodolenerģijas darījums (vienošanas, saskaņā ar kuru tiek atceltas Rietumu 
valstu sankcijas pret Irānu), rada lejupvērstu spiedienu uz naftas cenām, jo 
investorus biedē iespējamā naftas pārprodukcija pasaulē. Tirgi jau ir reaģējuši uz šīm 
ziņām – naftas cenas ir samazinājušās. 

ASV Kongress ir nobalsojis par 40 gadus ilgā ASV jēlnaftas eksporta aizlieguma 
atcelšanu. Tas nozīmē, ka ASV naftas ražošanas uzņēmumi varēs eksportēt naftu 
visā pasaulē. Tas radīs lejupvērstu spiedienu uz naftas cenām, jo 2013. gadā – pirmo 
reizi divdesmit gadu laikā – ASV tika saražots vairāk naftas nekā importēts. 2015. 
gada jūnijā ražošanas apjomu ziņā ASV jau bija apsteigusi Krieviju un Saūda Arābiju, 
kļūstot par pasaules lielāko naftas un gāzes ražotāju. Savukārt palielinoties 
piedāvājumam, pieprasījums pēc naftas nepieaug tādā pašā tempā. Tas ir saistīts ar 
vājāko Eiropas valstu un attīstības valstu izaugsmes tempiem. Arī transportlīdzekļi ir 
kļuvuši ekonomiskāki, attiecīgi pieprasījums pēc degvielas ir samazinājies.  
Ķīnas (pasaules lielākais naftas importētāja) ekonomiskās izaugsmes tempu 
palēnināšanās pazīmes arī ir bijis milzīgs trieciens pasaules naftas pieprasījumam. 
Pērn naftas cenu lejupslīdi veicinājusi arī USD stabilitāte, radot spiedienu tirgū, jo, 
USD vērtībai palielinoties, izejvielu vērtībām ir tendence samazināties (pasaules 
izejvielu cenas parasti tiek veidotas USD).   
 
Prognozes. Balstoties uz piedāvājuma un pieprasījuma likumu, kopumā var 
prognozēt, ka OPEC arī turpmāk dos priekšroku apjomiem, nevis cenai, palielinot 
ražošanas apjomus turpmākajos gados. Tomēr, mūsuprāt, ir sagaidāms arī veselīgs 
pieprasījuma palielinājums apvienojumā ar negatīvu ietekmi uz ASV, valstīm, kas nav 
OPEC, un ražošanu ārpus ASV, lieliem kapitālieguldījumiem turpinot samazināties. 
Nav arī skaidri saprotams, kālab lai Irānas sankciju atcelšana radītu būtisku 
lejupvērstu spiedienu uz naftas cenām. Ņemot vērā, ka gadu desmitiem ir 
aizkavējušās investīcijas Irānas naftas izpētes un ieguves infrastruktūrā, Irānai būs 
jāpiesaista miljardiem lielas ārvalstu investīcijas pirms naftas eksportu apjoms 
atgriezīsies pirmssankciju līmenī. Un ir paredzams, ka globālie investori būs ļoti 
piesardzīgi ar ieguldījumu veikšanu, ņemot vērā juridiskās un cita veida problēmas 
saistībā ar šādām investīcijām.  
 
Attiecīgi ir sagaidāmas piedāvājuma/pieprasījuma rādītāju izmaiņas – no 
pārprodukcijas 2015. gadā (1,9 miljoni barelu dienā) līdz 0,6 miljoniem barelu dienā - 
2016. gadā, tirgum stabilizējoties jau 2017. gadā. 

Naftas piedāvājuma un pieprasījuma aplēses (miljonos barelu dienā) 

 
Mūsu vidējās naftas cenas prognoze ir 45 USD par barelu 2016. gadā, 60 USD – 
2017. gadā un 70 USD – 2018. gadā un turpmāk. Protams, tādi neparedzami 
notikumi kā, piemēram, politiskā nestabilitāte, dabas katastrofas un citi faktori var 
izraisīt lielākas svārstības un augstāku cenu kāpumu pasaules naftas tirgū. 
 
Avoti: SEB, Marketwatch, BBC, Forbes, International Monetary Fund, Investopedia
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2016. gada janvāris 

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. 

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. 

Sākotnējais publiskais 
piedāvājums (IPO) 
 

Pirmreizēja publiskā akciju tirdzniecība, ko ir, laidis klajā privāts uzņēmums. Sākotnējais publiskais piedāvājums bieži ir 
veids kā piesaistīt kapitālu maziem vai jauniem uzņēmumiem, kas vēlas paplašināties. Arī lielie privātie uzņēmumi  
izmanto IPO, lai laistu klajā savas akcijas publiskā tirdzniecībā.   

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. 

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. 

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 2015. gada 31.decembrim 

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% -0,7% -0,7% 

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

Austrumeiropa MSCI EM Eastern 
Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% -8,1% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% -11,8% 

Latīņamerika MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% -32,9% 

 
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. 
 


