
 

 

 
Ikmēneša ziņas 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Dzīve pēc “Brexit” 

  2016. gada jūlijs 

Tirgus apskats 
2016. gada 2. ceturkšņa beigu galvenais notikums bija "Brexit" referendums Apvienotajā Karalistē (AK). Referenduma iznākums bija negaidīts – tika 
nobalsots par izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), un šī ziņa satricināja finanšu tirgus un radīja lielu kņadu ne tikai AK, bet arī visā ES. Pirmajā nedēļā 
pēc referenduma politisko jautājumu bija daudz vairāk nekā atbilžu. Turklāt politiskās norises AK netieši norādīja uz iespējamības, ka AK izstāsies no ES, 
samazināšanos. Jautājumi, uz kuriem jāatbild nākamo 2-3 mēnešu laikā, būs izšķirīgi gan AK, gan ES nākotnei un stratēģijām, taču tie ir ļoti komplicēti. 
Piedzīvosim centrālo banku un valdību veiktos pasākumus situācijas stabilizēšanai. Tikmēr saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) prognozēm šim 
notikumam nebūs lielas ietekmes uz globālo izaugsmi – globālā IKP pieaugums varētu samazināties par 0,1-0,2 %. 

Akciju tirgi* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 
ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
+0,1% jūnijā 
+2,7% kopš gada sākuma 
+58,9% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-6,3% jūnijā 
-11,4% kopš gada 
sākuma 
+8,9% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, 
USD): 
+0,1% jūnijā 
+11,4% kopš gada 
sākuma 
-52,6% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+2,0% jūnijā 
+1,0% kopš gada sākuma 
-13,3% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, 
USD): 
+11,3% jūnijā 
+24,0% kopš gada 

sākuma 
-49,2% 5 gadu laikā 

Finanšu tirgu dramatiskās svārstības pēc “Brexit” referenduma bija saprotamas, taču pārspīlētas. Proti, pēc lielā krituma tirgi 
bija atguvušies jau nākamajā nedēļā pēc referenduma. Dabiski ir grūti pateikt, kas notiks turpmāk. “Brexit” būs negatīva ietekme 
uz ekonomisko izaugsmi galvenokārt AK, taču arī citur Eiropā un zināmā mērā – visā pasaulē. Tomēr tā nebūs būtiska; 
saskaņā ar SVF prognozēm globālais IKP varētu samazināties par 0,1 līdz 0,2 procentiem. Visticamāk, centrālās bankas un 
politiskie līderi ir gatavi uzsākt izaugsmes stimulēšanas pasākumus, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu uzturēt 
ekonomiku un tirgus situācijas stabilizēšanai.  

No politiskā viedokļa raugoties, ne tikai AK, bet arī visā ES sagaidāma liela politiskā rosība. Acīmredzot ir neskaidrības par to, 
kādai būtu jābūt ES stratēģiskajai virzībai. Pērnā gada “ceļa karte” virzībai uz pilnīgas ES ekonomiskās un monetārās savienības 
izveidošanu līdz 2025. gadam tagad ieguls atvilktnē. Praksē tas nozīmē, ka eiro projekts paliks bez galīgās infrastruktūras, kas 
nepieciešama, lai nodrošinātu eirozonas stabilitāti ilgtermiņā. ES ārkārtas sanāksmē, kas notiks septembra vidū, tiks meklēta 
vienota platforma. Līdz šim minētās jomas, kurās sadarbību iespējams padziļināt, ietver aizsardzības, drošības politiku un 
darba tirgus politiku, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu nodarbinātībai. Šī platforma būs jāizveido laikā, kad ES stāsies pretī 
citiem izaicinājumiem: bēgļu krīzei, vājajai ekonomiskajai izaugsmei, vājajiem kapitālieguldījumu rādītājiem un iedzīvotāju 
novecošanai. ES politiskajiem līderiem nāksies skaidri izteikt savu viedokli par tādiem jautājumiem kā iekšējā mobilitāte un 
imigrācija. 

Ir daudz neskaidrību, taču attiecībā uz dažiem punktiem, šķiet, ir panākta politiskā skaidrība. Lēmumu par laika grafiku 
attiecībā uz to, kad un vai varētu sākties sarunas par izstāšanos no ES,  pieņems tikai AK un neviens cits. Tas var notikt ne agrāk 
kā septembra sākumā. Tas nozīmē, ka izstāšanās no ES notiks ne agrāk kā 2019. gada 1 janvārī. Līdz tam laikam AK būs 
pilntiesīga ES dalībvalsts. Turklāt nākotnē, ja AK vēlēsies piekļūt ES vienotajam tirgum, tai būs jāakceptē visas Eiropas 
Savienības četras brīvības: brīvas preču, pakalpojumu, kapitāla un cilvēku kustības brīvība.  

Eiropas politisko pasākumu plānā (skat. tabulu pa labi) 
dominē notikumi, kas varētu gan mazināt spriedzi un 
nenoteiktību, gan vairot jaunas rūpes. Tikmēr tuvojas 
prezidenta vēlēšanas ASV, Ķīna cīnās ar grūtībām, kas 
saistītas ar valsts ekonomiskās izaugsmes modeļa un 
parādsaistību pārstrukturēšanu. Tas viss palielina 
nepieciešamību pēc politikas koordinācijas gan globālā 
līmenī, gan G20 valstu ietvaros. 

Saskaņā ar mūsu galveno scenāriju globālās izaugsmes 
būtiska lejupslīde nav sagaidāma, un recesijas risks 
saglabāsies zemā līmenī. Mūsuprāt, globālās izaugsmes 
tempi būs pieticīgi, ir iespējama to neliela paātrināšanās 
2017. gada laikā. Tas nozīmētu pozitīvu zīmi akcijām 
ilgtermiņā. Īstermiņā raugoties, lielāka nenoteiktība un 
zemākas peļņas prognozes norāda uz iespējamām 
svārstībām akciju tirgos. Lai nodrošinātu ilgstošāku 
augšupejas laikposmu akcijām, politiskajai situācijai Eiropā 
būtu jābūt skaidrākai, taču, līdz tas notiks, paies zināms 
laiks.  

Datums Pasākums 

2016 07 14 Anglijas bankas (Bank of England)-paziņojums 
par procentu likmi 

2016 07 21 ECB monetārās politikas sanāksme 

2016 08 04 Anglijas bankas paziņojums par procentu likmi 

2016 08 25-27 Centrālās bankas konference Džeksonholā, 
ASV 

2016 09 04-05 G20 sanāksme Ķīnā 

2016 09 08 ECB monetārās politikas sanāksme 

2016 09 09 Jaunā Konservatīvo partijas līdera vēlēšanas 
AK 

2016 09 AK ierosināt "izstāšanās panta" (50. panta) 
pielietošanu 

2016 09 15 Anglijas bankas paziņojums par procentu likmi 

2016 09 16 Ārkārtas ES sanāksme Slovākijā 

2016 09/10 Ungārijas referendums par ES bēgļu kvotām 

2016 10 Itālijas referendums par konstitūciju 

2016 10 20 ECB monetārās politikas sanāksme 

 

* Sīkāka 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) 

Vēl pirms “Brexit” referenduma vēsturiski zemo procentu likmju apstākļi bija izaicinājums fiksētā ienākuma ieguldījumiem. Pēc 
referenduma ienākums no valstu obligācijām samazinājies vēl vairāk; attiecībā uz fiksēto ienākumu aktīviem mums joprojām ir negatīvs 
viedoklis par valsts obligācijām. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Jūnijā mūsu sabalansētā vidēji augstā riska līmeņa portfeļu ienesīgums bija pozitīvs, neskatoties uz aktīvu cenu samazināšanos pēc 
“Brexit” referenduma. Līdz referenduma datumam risku līmenis bija samazināts, taču dažas dienas pēc referenduma risks nedaudz 
palielinājās, kas tika pamatots ar to, ka centrālās bankas darbosies kā labvēlīgs faktors gadījumā, ja tirgos notiks lejupslīde; arī taktiskais 
makroekonomikas stāvoklis ASV jūnijā ir uzlabojies; un nav paredzama tā būtiska pasliktināšanās sakarā ar “Brexit” iznākumu. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

2016. gada pirmajā pusē bija vērojamas lielas tirgus svārstības. Gada sākums bija vājš, pēc tam stāvoklis stabili uzlabojās. Pēc 
uzlabojumiem gada otrā ceturkšņa sākumā tirgus tendences saglabājās bez lielām izmaiņām. Tagad ir sākusies jauna lejupslīde, ņemot 
vērā negaidītās ziņas par AK iedzīvotāju vēlmi izstāties no ES. Tuvākajā nākotnē galvenajos tirgos, visticamāk, turpināsies sarunas par 
Brexit ietekmi. Sagaidāms, ka attiecīgā ietekme būs būtiska, taču to būs iespējams pārvaldīt. Mēs arī sagaidām, ka centrālās bankas 
veiks pasākumus negatīvo seku mazināšanai, kas palīdzēs uzturēt riska aktīvus. Neatkarīgi no Brexit ir manāmas ekonomiskās 
izaugsmes pazīmes, jo sevišķi Amerikas Savienotajās Valstīs un ražošanas nozarē, kur iepriekš bija vērojami vāji izaugsmes tempi. 
Pieņemot, ka šādi apstākļi kādu laiku saglabāsies, tas var kļūt par daudzu gaidīto signālu tirgiem, proti, ka ilgi gaidītā ziņa par 
uzņēmumu peļņas pieaugumu varētu piepildīties. Taču īstermiņā ar šo scenāriju ir saistīti skaidri riski. Viens no tiem – patēriņa 
pieauguma tempi ir lēnāki nekā gaidīts. Cits – norādes uz negaidītu ASV darba tirgus kritumu. Trešā ir ieilgušās bažas par parādiem Ķīnā 
– papildus riskam, ka Brexit būs lielāka ietekme uz izaugsmi nekā gaidīts uzticības mazināšanās, patēriņa un investīciju apetītes dēļ. 



2016. gada jūlijs 

Mēneša tēma 
“Helikopteru nauda” 

Attīstītās un bagātās pasaules valstis turpina apkarot zemo 
inflāciju un gausos ekonomiskās izaugsmes tempus. Problēma 
turpina pastāvēt, neskatoties uz centrālo banku enerģiskajiem 
centieniem paātrināt tos, gan samazinot likmes, kas ieslīdējušas 
negatīvajā teritorijā, gan drukājot naudu, lai iegādātos valsts 
obligācijas un citus aktīvus, (politika, kas pazīstama kā naudas 
drukāšana ekonomikas “sildīšanai” (QE)). Tādēļ arvien biežāk 
dzirdamas diskusijas par to, ko vēl varētu darīt. Daudzi novērotāji 
ir sākuši apsvērt daudz radikālāku iespēju īstenošanu. Viena no 
idejām, kas sāk gūt atsaucību ir t.s. “helikopteru nauda” – ideja, 
saskaņā ar kuru valdība uzdāvina iedzīvotājiem naudu vai 
samazina nodokļus, lai iedzīvotājiem būtu lielāki pēcnodokļu 
ienākumi, vai citādi palielina valsts izdevumus. Martā Eiropas 
Centrālās bankas (ECB) prezidents Mario Dragi raksturoja 
helikopteru naudu kā “ļoti interesantu koncepciju”, kas tomēr 
būtu grūti īstenojama. Kas īsti ir “helikopteru nauda”, kā tā 
darbojas un kāds tai ir sakars ar ekonomiku? 

Kas ir “helikopteru nauda”? 
“Helikopteru nauda” ir atsauce uz ideju, kuru 1969. gadā popularizēja 
amerikāņu ekonomists Miltons Frīdmens. Savā slavenajā pētījumā 
“Optimālais naudas daudzums” Frīdmens iekļāva šādu līdzību: 
“Pieņemsim, ka kādu dienu helikopters pārlidos pāri šai vietai, izkaisot 
1000 dolārus, kurus, protams, steidzīgi savāks attiecīgās vietas 
iedzīvotāji. Iedomāsimies, ka visi būs pārliecināti par to, ka tas būs bijis 
vienreizējs notikums, kas vairs nekad neatkārtosies.” 

“Helikopteru nauda” ir bijusi apsvērta kā QE alternatīva gadījumos, kad 
procentu likmes ir tuvas nullei vai pat negatīvas un kad ekonomiskās 
izaugsmes tempi ir vāji, vai kad sākas lejupslīde. “Helikopteru nauda” 
nozīmē brīvu un neatgriezenisku naudas piešķiršanu gala 
patērētājiem. Šo pasākumu var īstenot, burtiski pārskaitot naudu 
fizisko personu kontos bez atlīdzības vai samazinot nodokļus visām 
mājsaimniecībām, radot tām lielākus pēcnodokļu ienākumus. 
“Helikopteru naudas” galvenais mērķis ir palielināt patērētāju 
pieprasījumu un izdevumu apmēru, paplašināt ekonomiskās 
aktivitātes un palielināt inflāciju līdz optimālam līmenim, kas novedīs 
pie ekonomikas atveseļošanos. 

QE un “helikopteru naudu” salīdzinājums 
Pašreizējās QE programmas, kuras kopš finanšu krīzes laikiem īsteno 
centrālās bankas, ietver liela mēroga aktīvu pirkumus finanšu tirgos. 
To uzmanības centrā, galvenokārt, ir valsts  obligācijas, taču tiek 
apsvērti arī alternatīvi aktīvi, tostarp uzņēmumu obligācijas, ar 
hipotēku nodrošinātie vērtspapīri un pat biržā tirgoti fondi. QE paver 
iespēju novērst ierobežojumus, kas uzlikti finanšu sektorā 
pieejamajām rezervēm, kā arī samazina aizņēmumu izmaksas, jo 
finanšu sistēmā ir pieejams vairāk naudas. Tomēr QE ietekme ir 
netieša un bieži vien nav tik efektīva kā cerēts, ņemot vērā, ka paies 
laiks, pirms dažādās tautsaimniecības nozarēs būs redzami ieguvumi. 

Turpretī “helikopteru nauda” neietver centrālās banku īstenoto aktīvu 
pirkšanu. Tas nozīmē pastāvīgu centrālās bankas finansētas valsts 
skaidrās naudas dotācijas iedzīvotājiem. Attiecīgi šā pasākuma mērķis 
ir panākt, lai nauda nonāktu patērētāju rīcībā, kuri varētu palielināt 
savus izdevumus. To pašu var panākt, samazinot nodokļu likmes – 
gala patērētājs varēs tērēt vairāk, jo tā pēcnodokļu ienākumi būs 
lielāki. 

Turklāt QE parasti ir neatgriezenisks pasākums, un tas nozīmē, ka 
centrālā banka varētu vēlāk pārdot iepriekš iegādātās valsts 
obligācijas vai citus aktīvus. Attiecīgi abu pasākumu galvenās 
atšķirības ir: 
• “helikopteru nauda” nonāk tieši patērētāju un mājsaimniecību 

rokās – nevis centrālajās bankās, kas var izpārdot iegādātos 
aktīvus, ekonomikai atveseļojoties; 

• “helikopteru naudu” nevar atgūt, jo tā palielina bāzes naudas 
apmēru, kas pieejams gala patērētājiem. 

Ar “helikopteru naudu” saistītie izaicinājumi 
Kaut arī teorētiskie apsvērumi norāda uz to, ka “helikopteru nauda” ir 
jo sevišķi efektīva ārkārtējos ekonomikas apstākļos, tā var radīt arī 
grūtības un nestabilitāti. Dažas no tām minētas zemāk: 
• politiskie un regulatīvie aspekti – lai saņemtu “helikopteru 

naudas” stimulus, vispirms būtu jākoordinē valsts un 
neatkarīgas centrālās bankas pienākumi. Lai arī teorētiski tas 
nevarētu radīt daudz barjeru, praksē gan valstij, gan centrālajai 
bankai var būt atšķirīgas īstermiņa un ilgtermiņa stratēģijas 
ekonomiskās izaugsmes panākšanai. Piemēram, koordinēšana 
eirozonā būtu ārkārtīgi apgrūtināta (vai pat neiespējama) starp 
ECB un valsts fiskālajām iestādēm, ņemot vērā atšķirīgās 

fiskālās politikas ar atšķirīgiem politikas mērķiem un vienu kopīgu 
monetāro politiku visā zonā; 

• izdevumi / uzkrājumi – kad nauda nonāks līdz gala patērētājiem, 
viņi var izlemt to uzkrāt, nevis tērēt, un šāda uzvedība var kavēt 
“helikopteru naudas” mērķa sasniegšanu; 

• ietekme uz valūtu – ekonomistus uztrauc tas, ka papildu naudas 
drukāšana var novest pie valūtas devalvācijas starptautiskajos 
tirgos, kas kavēs ekonomikas atveseļošanos; 

• inflācija varētu pieaugt straujāk nekā prognozēts, un centrālā banka 
varētu nespēt to kontrolēt, pastāvot bažām par to, ka centrālo 
banku neatkarība vājinās, īstenojot uz “helikopteru naudu” balstīto 
politiku. 

Šveices piemērs 
Nesen “helikopteru naudas” ideju nopietni apsvēra Šveicē. Šī ideja 
paredzēja naudas piešķiršanu visiem sabiedrības locekļiem bez atlīdzības – 
nodrošinot vispārējo pamata ienākumu (VPI) apmēru. Kad tās iniciatori bija 
savākuši nepieciešamos 100 000 atbalstītāju parakstus, Šveice kļuva par 
pirmo valsti, kas sarīkoja visā pasaulē pirmo tautas referendumu par VPI 
ieviešanu (2016. gada 5. jūnijā). Iniciatīva paredzēja radikāla plāna 
ieviešanu – 
maksāt 2 500 CHF (ap 2 300 EUR) katram pieaugušajam un 625 CHF (ap 
570 EUR) mēnesī par katru bērnu. Atbildīgās iestādes aplēsa, ka attiecīgo 
izmaksu segšanai papildus ik gadu būtu nepieciešami 25 miljardi CHF (ap 
23 miljardiem EUR), attiecīgi būtu nepieciešama krasa izdevumu apmēra 
samazināšana vai būtisks nodokļu ieņēmumu palielinājums. 

Galvenie argumenti VPI ieviešanai bija saistīti ar ietekmi, kuru uz Šveices 
ekonomiku deva tās pārvērtētā valūta, neefektīvā negatīvo procentu likmju 
politika utt. Atbalstītāji izvirzīja arī nosacījumu, ka šādi ienākumi varētu 
palīdzēt apkarot nabadzību un nevienlīdzību pasaulē, kur kļūst arvien 
grūtāk atrast labu darbu ar stabilu atalgojumu. 

Šīs iniciatīvas kritiķi brīdināja par ļoti augstajām izmaksām un par to, ka 
iedzīvotāji varētu masveidā izbeigt darba attiecības (apgalvojot, ka 
saņemot naudu par nekā nedarīšanu, iedzīvotāji izvēlēsies neko nedarīt) 
kaitē ekonomikai. Pavīdēja arī bažas par rūpnieciskās ražošanas 
zaudēšanas risku, pēkšņu citu valstu iedzīvotāju masveida imigrāciju, lai 
gūtu labumu no šādas “helikopteru naudas” plāna ieviešanas. Visbeidzot, 
kritiķi centās pārliecināt, ka bezatlīdzības un garantēti pamata ienākumi 
paātrinās tikai valsts maksātnespēju, nevis stimulēs ekonomisko izaugsmi. 
Šveices valdība, uzņēmumi un daudzas arodbiedrības neatbalstīja ideju par 
VPI un aicināja arī balsotājus neatbalstīt šo ideju. 

Referenduma iznākums parādīja, ka Šveices iedzīvotāji ir noraidījuši 
priekšlikumu ieviest VP katram pilsonim – 77 % referenduma dalībnieku 
bija balsojuši pret šo ideju, bet 23 % – par to. Pat ja bija maz cerību, ka 
iniciatīvu izdosies pavirzīt tālāk, tika ierosinātas plašas publiskās debates, 
kurās piedalījās Šveices, Eiropas un citu valstu ekonomisti. 

Šveice varētu kļūt par celmlauzi šajā jomā. Tā varētu lauzt aizspriedumu un 
palīdzēt citām valstīm, kur šāds pasākums neapšaubāmi varētu būt grūtāk 
īstenojams, nopietni to apsvērt. Attiecīgi Šveice varētu būt pirmā, taču ne 
pēdējā valsts, kas apsvērusi šo ideju. Šī ideja tiek apsvērta arī citur. Somijas 
valdība apsver nodrošināt pamata ienākumu apmēru ap 100 000 
maznodrošināto grupu iedzīvotāju. Iespējams jau šovasar līdzīgi 
eksperimenti notiks četrās Nīderlandes pilsētās. Interesi ir izrādījušas arī 
vairākas citas pilsētas un valstis – no Kanādas līdz Spānijai. 

Peļņa 
2002. gadā, debatējot par bažām attiecībā uz deflāciju un ekonomikas 
lejupslīdi ASV, Bens Bernanke, bijušais Federālo rezervju bankas 
prezidents, teica runu, norādot, ka “..“Helikopteru nauda” varētu izrādīties 
vērtīgs instruments. Ārkārtas apstākļos šādas programmas var būt 
vislabākās pieejamās alternatīvas. Ir pāragri tās izslēgt.” Tomēr ASV tā nav 
tikusi īstenota. Bernanke kritiķi kopš tā laika iesaukuši viņu par 
"helikopteru Benu". 

Kaut arī “helikopteru naudas” ideja šķiet pievilcīga un teorētiski pareiza, tās 
ieviešana varētu būt saistīta ar grūtībām. Vai “helikopteru nauda” tiks 
sadalīta  efektīvi, vai iedzīvotāji to uzkrās vai iztērēs un vai piedāvājums 
radīs spiedienu uz inflāciju – ir dažas no bažām saistībā ar tās īstenošanu. 
Apvienotajās ekonomiskajās zonās, piemēram, ES viss varētu būt vēl 
sarežģītāks. Tomēr neatkarīgi no tā, vai šī ideja jebkad tiks nopietni 
apsvērta, jāsecina, ka jau tikai runas vien par “helikopteru naudu” ir 
mūsdienu iezīme – centrālās bankas, iespējams, apsvērs jebko, kas sekmēs 
globālās ekonomikas “restartu”. 
 
Avoti: World Economic Forum, Centre for Economic Policy Research (CERP), 
Milton Friedman “The Optimum Quantity of Money”, The Economist, 
Financial Times, basicincome2016.org, Investopedia. 
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Terminoloģijas skaidrojums 
Izmantotā terminoloģija Skaidrojums 

Fiskālā politika Fiskālā politika  attiecas uz valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika attiecas uz valsts budžeta 
izmantojumu, lai ietekmētu ekonomisko darbību. Piemēram, kad ekonomiskā attīstība sāk palēnināties, valdība 
var iejaukties un palielināt tēriņus, lai stimulētu pieprasījumu un ekonomikas attīstību. Vai arī tā var pazemināt 
nodokļus, lai palielinātu pēcnodokļu ienākumu gan cilvēkiem, gan ienākumiem. 

Fiskālā politika Fiskālā politika  attiecas uz valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika attiecas uz valsts budžeta 
izmantojumu, lai ietekmētu ekonomisko darbību. Piemēram, kad ekonomiskā attīstība sāk palēnināties, valdība 
var iejaukties un palielināt tēriņus, lai stimulētu pieprasījumu un ekonomikas attīstību. Vai arī tā var pazemināt 
nodokļus, lai palielinātu pēcnodokļu ienākumu gan cilvēkiem, gan ienākumiem. 

G-20 20 finanšu ministru un Centrālo banku vadītāju grupa no pasaules 19 ekonomiski spēcīgākajām valstīm un 
Eiropas Savienības. G-20 tika izveidota 1999. gadā kā dalībvalstu forums ar mērķi apspriest globālās 
ekonomikas galvenos jautājumus. G-20 ir mandāts veicināt pasaules progresu un ekonomisko attīstību. 

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. 

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

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 30. jūnijam 

Reģions Indekss Valūta 
Rādītāji 

2011 2012 2013 2014 2015 12 mēnešos 
kopš 2016.g. 

sākuma 

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

Eiropa  MSCI EURO EUR -16,5 % 15,6 % 15,6 % 2,3 % 6,1 % -14,7% -11,4 % 

Austrumeiropa MSCI EM 
Eastern Europe 

USD -23,3 % 13,2 % -2,9 % -40,0 % -8,1% -11,4 % 13,4 % 

Āzija  MSCI EM Asia USD -19,1 % 18,1 % -0,2 % 2,5 % -11,8 % -14,2% 1,0% 

Latīņamerika MSCI EM Latin 
America 

USD -21,9% 5,4 % -15,7 % -14,8 % -32,9 % -9,9 % 24,0 % 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma ne par ieguldījumu konsultācijām, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājumu.  
Šajā dokumentā aprakstītie materiāli un produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai personām, kas ir Amerikas Savienoto Valstu 
rezidenti (ASV personas), turklāt šāda izplatīšana varētu 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, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījumu atbilstību un piemērotību.   Ja Jums ir 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. 
 


