
 

 

 
Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Mierīgi tirgi maija beigās, nenoteiktība jūnijā 

  2016. gada jūnijs 
Tirgus apskats 
Maijā tirgus dalībniekiem vēl joprojām nācās samierināties ar augstāku riska līmeni; naftas cenu pieaugums noteica citu izejvielu cenu 
palielināšanos; uzlabojās attīstīto valstu akciju tirgu stāvoklis. Neskatoties uz lielāku varbūtību, ka ASV Federālo rezervju banka (FED) varētu 
palielināt bāzes procentu likmes jūnijā, bija novērojama lielāka riska tolerance. Tomēr likmju palielināšanas varbūtība mazinājās, jo ASV darba 
tirgus dati īslaicīgu pasliktinājās. Ir pieaugusi arī nenoteiktība sakarā ar iespējamo “Brexit” (23. jūnijā notiks Lielbritānijas iedzīvotāju 
referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības; skat. šā mēneša tēmas rakstu par iespējamiem “Brexit” scenārijiem). Pasaules Banka ir 
pazeminājusi globālās šā gada izaugsmes prognozi. Saglabājot mazliet lielāku piesardzību, saskaņā ar mūsu galveno scenāriju 2016. gadā 
sagaidāma pasaules ekonomikas izaugsmes tempu palielināšanās, lai gan gausi (ap 3% palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), taču 
gada laikā jārēķinās ar nestabilitāti. 

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
+1,5% maijā 
+2,6% kopš gada sākuma 
+55,9% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+1,4% maijā 
-5,4% kopš gada sākuma 
+15,3%5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-6,4% maijā 
+11,3% kopš gada sākuma 
-52,9%5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-1,4% maijā 
-1,0% kopš gada sākuma 
-17,2% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-11,1% maijā 
+11,4% kopš gada sākuma 
-54,6%5 gadu laikā 

ASV darba tirgus statistikas dati izrādījušies daudz sliktāki nekā prognozēts, uzrādot daudz lēnākus 
nodarbinātības pieauguma tempus. Tajā pašā laikā iepriecinoša bija ziņa par bezdarba līmeņa samazināšanos 
līdz 4,7% (zemākais līmenis gandrīz deviņu gadu laikā). Nodarbinātības pārskati atspoguļo tuvošanos kritiskajam 
punktam, proti, darba tirgus izaugsmes tempi kļuvuši  lēnāki, jo tautsaimniecība pietuvojusies pilnīgas nodarbinātības 
līmenim. Tā kā pēdējo nedēļu laikā citi ekonomikas rādītāji bijuši optimistiski, tirgi uzņēma nodarbinātības pārskatu 
informāciju tikai ar īslaicīgu kritumu. Lēnie darbavietu skaita pieauguma tempi tika uzskatīti par papildu argumentu 
tam, ka diez vai FED varētu lemt par bāzes procentu likmju paaugstināšanu savā jūnija sanāksmē, attiecīgi 
atliekot šo lēmumu līdz jūlijam. FED turpinās cieši vērot, vai nākamo nedēļu ekonomiskie dati liecinās par ekonomikas 
atveseļošanos, lai lemtu par kārtējo procentu likmju celšanu. Mūsuprāt, FED varētu palielināt bāzes likmes 
septembrī. 

Eiropā. Kā bija sagaidāms, savā 1. jūnija sanāksmē Eiropas Centrālā banka (ECB) nolēma neizdarīt izmaiņas 
savās politikās, taču tā nedaudz palielināja gan eirozonas izaugsmes tempu prognozi, gan 2016. gada inflācijas 
prognozi par attiecīgi 1,6% un 0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. ECB ir paziņojusi par savu gatavību, vēlmi un 
spēju darīt vairāk, lai atdzīvinātu izaugsmi un inflāciju eirozonā, ja šā gada sākumā veiktie pasākumi izrādītos 
nepietiekami, lai panāktu ilgtspējīgu tautsaimniecības atveseļošanos un būtisku inflācijas tempu paaugstināšanos. 
Tikmēr cenas eirozonā iepriekšējā mēnesī turpināja samazināties; inflācija nedaudz palielinājās: no - 0,2 % aprīlī līdz -
0,1% maijā. Naftas cenu kritums pēdējo 12 mēnešu laikā ir radījis izaicinājumu ECB, kas vēlas panākt, lai inflācija būtu 
nedaudz zem 2 procentiem. 

Tuvojoties 23. jūnijam (“Brexit” referenduma datums), spriedze pieaug. Jaunākās aptaujas liecina, ka “par” un “pret” 
balsu sadalījums ir ļoti līdzīgs. Mūsuprāt, Lielbritānija nobalsos par palikšanu Eiropas Savienības sastāvā. 
Uzziniet vairāk šo tēmu (Brexit scenārijiem) mūsu ikmēneša tēmas rakstā. 

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) un eirozonas finanšu ministri ir panākuši vienošanos, par vēl viena aizdevuma 
piešķiršanu Grieķijai 10,3 miljardu EUR apmērā. Ar šo darījumu eirozonas valstis ir piekritušas pasākumiem, kuri 
īstermiņā, vidējā un ilgtermiņā novedīs pie parādsaistību atvieglojumiem, kas, cerams, veicinās mierīgāku 
noskaņojumu finanšu tirgos šovasar salīdzinājumā ar pērno gadu. 

Japāna. Ministru prezidents Šindzo Abe ir paziņojis, ka līdz 2019. gadam tiks atlikta patēriņa nodokļa likmes 
palielināšana no 8 līdz 10%, ko bija paredzēts ieviest no 2017. gada aprīļa, kā iemeslu minot iemeslu nenoteiktību 
par pasaules ekonomikas attīstību. Šis lēmums norāda uz to, ka izaugsmes tempu palielināšanas nodrošināšanai 
lielāks uzsvars tiek likts uz fiskālo, nevis monetāro politiku. Iespējams, nākamo mēnešu laikā tiks noteikti papildu 
fiskālie stimuli. 

Maijā naftas cenas turpināja sadārdzināties. Naftas cenu celšanos ir noteikusi pieaugošā pasaules naftas 
piedāvājuma samazināšanās (tās ieguves apjomi sarukuši Nigērijā, Venecuēlā un Kanādā), naftas pieprasījuma 
palielināšanās, ASV jēlnaftas ražošanas apjomu kritums un krājumu samazināšanās lielākā apmērā nekā plānots. Tās 
var palielināties vēl vairāk, pirms Irāna sāks kāpināt savus ražošanas tempus, kas kompensēs iztrūkstošo piedāvājumu. 
Saskaņā ar mūsu pašreizējām prognozēm  2018. gadā naftas cena sasniegs 60 USD robežu, taču pirms tas notiks, 
vēl ir gaidāmas cenu svārstības. 

Pasaules Bankas ir pārskatījusi savu 2016. gada globālās izaugsmes prognozi, samazinot to no janvārī 
prognozētajiem 2,9 % līdz 2,4 procentiem. Samazināšanu noteikuši attīstīto valstu lēnie attīstības tempi, ilgstoši 
zemās izejvielu cenas, vājie globālās tirdzniecības dati un sarūkošās kapitāla plūsmas. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām iekļauta šā dokumenta beigās  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 
 

Maijā valdības obligāciju ienesīgums turpināja samazināties. Nenoteiktības, inflācijas prognožu samazināšanas un centrālo banku 
izaugsmes veicināšanas pasākumu dēļ zemais ienesīguma līmenis vēl kādu laiku varētu saglabāties. No otras puses, ekonomiskajiem 
apstākļiem stabilizējoties, tas var palielināties. Kopumā vērtējot, vēsturiski zemās procentu likmes ir liels izaicinājums fiksēta ienākuma 
investīcijām, un mums joprojām ir negatīvs viedoklis par valdības obligācijām; ASV izceļas kā vismazāk pievilcīgā valsts. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Maijā mūsu sabalansētā riska portfeļi uzrādījuši nedaudz pozitīvus rezultātus, vērtības ir nostabilizējušās pēc samazināšanās pirmā 
ceturkšņa pirmajā pusē. Tomēr joprojām atrodamies neliela riska zonā, jo, mūsuprāt, tirgū vēl kādu laiku varētu turpināties krasas 
svārstības. Saskaņā ar mūsu galveno scenāriju ilgtermiņā pasaules ekonomikas stāvoklis uzlabosies, un mēs jebkurā laikā varam palielināt 
riska līmeni. Maijā augsta ienesīguma (AI) obligācijas tika uzskatītas par labu ieguldīšanas veidu. Raugoties nākotnē no AI obligāciju 
ienesīguma un atdeves perspektīvas, tās joprojām šķiet vispievilcīgākais investīciju objekts obligāciju tirgū. Tomēr bažas AI tirgū rada tādi 
faktori kā vājākas globālās izaugsmes iespējamība un zemās naftas cenas. 
 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Maija pirmajā pusē atkal pieauga bažas par globālās izaugsmes perspektīvām, un investori kļuva piesardzīgāki; taču jau maija otrajā pusē 
bija novērojama investoru vēlme uzņemties lielāku risku. Kopumā vērtējot, izejvielu cenu celšanās pēdējā laikā ir sekmējusi izaugsmes 
tempu kāpumu, taču, lai panāktu lielāku izrāvienu, ir jāuzlabojas patēriņa un apgrozījuma rādītājiem (kas ir saistīts ar izaugsmes tempu 
palielinājumu), un jāpalielinās cenām (saistībā ar inflācijas likmi). Šī tendence jau tiek novērota. Lai gan mums ir nedaudz piesardzīgāka 
pieeja, tas gan nenozīmē, ka šogad ir sagaidāms akciju tirgus kritums. Ņemot vērā stabilo iepriekšējo periodu un tuvojošos “Brexit” 
referendumu, esam daudz piesardzīgāki attiecībā uz risku salīdzinājumā ar situāciju martā, taču saskaņā ar mūsu galveno scenāriju 
2016. gadā sagaidāma pasaules ekonomikas izaugsmes tempu palielināšanās, lai gan tā būs gausa. 



2016. gada jūnijs 

Mēneša tēma 
Brexit: trīs scenāriji 

23. jūnijā Lielbritānijā notiks referendums, kurā tās iedzīvotāji balsos 
par to, vai Lielbritānijai būtu jāpaliek Eiropas Savienības sastāvā, vai 
jāizstājas no tās. Referenduma iznākums ietekmēs ne tikai 
Lielbritāniju, bet arī pārējās Eiropas Savienības valstis. Referenduma 
iznākumam būs galvenokārt politiskas sekas, taču tiks skarta arī 
ekonomika un finanšu tirgi. Neatkarīgi no iznākuma Lielbritānijas 
panāktās tiesības atturēties no turpmākās integrācijas centieniem 
radījuši nopietnus jautājumus par ES nākotni, ņemot vērā abus 
atšķirīgos Eiropa attīstības virzienus. Mūsuprāt, ir iespējami trīs 
referenduma iznākuma scenāriji –  (1) vairākums nobalsos par 
palikšanu ES; (2) par izstāšanos tiks nobalsots ar nelielu balsu 
pārsvaru; (3) par izstāšanos tiks nobalsots ar lielu balsu pārsvaru. 
Turpmāk rakstā analizēti atšķirīgie iznākumi to varbūtējā secībā, kā 
arī to iespējamās sekas. 

Īsumā 
• Saskaņā ar mūsu galveno scenāriju, referendumā tiks nobalsots 

par palikšanu ES sastāvā, kam būs salīdzinoši maz ekonomisku 
seku. 

• Īstermiņā šis iznākums varētu atdzīvināt tirgus; visticamāk 
palielinātos GBP, kā arī Lielbritānijas un Eiropas uzņēmumu 
akciju vērtība. 

• Ja referendumā tiks nobalsots par izstāšanos no ES ar nelielu 
balsu pārsvaru, sagaidāmas jaunas sarunas un jauns 
referendums – kārtējais trauksmainais posms, taču tā sekas 
joprojām būtu iespējams pārvaldīt. 

• Ja par izstāšanos no ES tiks nobalsots ar lielu balsu pārsvaru, 
tas ietekmēs ekonomisko izaugsmi, turklāt ne tikai Lielbritānijā; 
pieaugs arī nenoteiktība par ES politisko nākotni. 

“Par palikšanu” scenārijs – visticamākais iznākums ar 
vismazāko ietekmi 
Pašlaik ir daudz iemeslu uzskatīt, ka referendumā tiks nobalsots par 
palikšanu ES sastāvā. Uz to norāda aptauju rezultāti; tostarp britu 
likmju likšanas uzņēmumi, kas parasti diezgan labi prognozē vēlēšanu 
rezultātus, ir norādījuši, ka palikšanas alternatīva ir variants, kuram 
aptaujātie izteikti dod priekšroku. Pēdējo aptauju rezultāti ir uzrādījuši 
negatīvu sakarību starp izmaiņām neizlēmīgo balsotāju skaitā (kas ir 
liels) un “par” balsu īpatsvaru. Citiem vārdiem sakot, visticamāk, 
visneizlēmīgākie balsotāji pēdējā brīdī izvēlēsies nobalsot par 
palikšanu ES. Mūsuprāt, ir 65 % varbūtība, ka referendumā tiks 
nobalsots par palikšanu ES sastāvā. 

Ja tā, tad viss varētu palikt kā līdz šim. Ir pamatoti pieņemt, ka Brexit 
riskam izzūdot, finanšu tirgos būs vērojams kāpums. GBP vērtība 
visticamāk pieaugs, akciju tirgi Lielbritānijā un citviet Eiropā 
nostiprināsies. No ekonomiskā viedokļa raugoties, varam pieņemt, ka 
izaugsmes tempu palēnināšanos ir izraisījusi nenoteiktība par Brexit 
referendumu šā gada sākumā, un šai nenoteiktība izzūdot, visticamāk 
atsāksies ieguldīšana, ka pašlaik atrodas gaidīšanas režīmā. Kopumā 
vērtējot, ilgtermiņa finanšu un ekonomiskās sekas joprojām būs 
ierobežotas arī šā iznākuma gadījumā. 

“Par izstāšanos (ar nelielu balsu pārsvaru)” scenārijs – jaunas 
sarunas un jauns referendums 
Ja par izstāšanos tiks nobalsots ar nelielu balsu pārsvaru, nav zināms, 
vai Lielbritānija faktiski izstāsies no ES – gluži pretēji. Nesen Londonas 
mēra amatu zaudējušais un kampaņas par izstāšanos vadītājs Boriss 
Džonsons ir izteicies, ka šāds iznākums varētu noteikt turpmākās 
sarunas par Lielbritānijas izstāšanos un lielāku autonomiju, kam 
sekotu vēl viens referendums par izstāšanos no ES. Esam vairākkārt 
pieredzējuši līdzīgu notikumu gaitu referendumos par ES citās 
dalībvalstīs. Mūsuprāt, šā scenārija iznākumam ir 25% varbūtība. 

Ja referendumā tiktu nobalsots par izstāšanos ar nelielu balsu 
pārsvaru, Lielbritānija paliktu ES, un attiecīgi ilgtermiņa sekas būtu 
līdzīgas “Par palikšanu” scenārija sekām. Taču droši vien būtu 
sagaidāmas ilgākas sarunas un liela nenoteiktība, kā arī būtu jārīko 
jauns referendums, kam būtu neskaidrs iznākums – arī tas ietekmētu 
finanšu stabilitāti. Mūsuprāt, sākotnēji vājināsies gan GBP, gan EUR 
vērtība, kā arī akciju cenas, ar nosacījumu, ka viss pārējais paliks bez 
izmaiņām. Tas varētu mainīties, sākoties jaunajam sarunu raundam ar 
ES. Tādējādi īstermiņā, mūsuprāt, ietekme uz akciju tirgiem nebūs 
būtiska. Ietekme uz Lielbritānijas izaugsmes tempiem droši vien būtu 
lielāka nekā “Par palikšanu” scenārija gadījumā, jo ilgstoša 
nenoteiktība varētu negatīvi ietekmēt investīciju un patēriņa apjomu. 
Mūsuprāt, šī nenoteiktība varētu nedaudz ietekmēt arī ES izaugsmes 
tempus 2016. gadā. 

Šādās sarunās ES nāktos piekāpties vēl vairāk, kas radītu lielāku risku, 
ka arī citas valstis varētu sākt apsvērt izstāšanos no ES. Lielbritānijai 

piešķirtās tiesības lemt par izstāšanos no ES jau nozīmē “durvju” atvēršanu 
arī citām valstīs, tāpēc šīs “durvis” nebūtu jātur vaļā pārāk plaši.  

Pat tad, ja balsojuma "Par izstāšanos" (ar nelielu balsu pārsvaru) rezultātā 
iestātos ilgstošs nenoteiktības periods (pieņemot, ka Lielbritānija tomēr 
paliks  ES sastāvā), mūsuprāt,  galu galā gan “Par palikšanu" scenārija 
iznākumam, gan “Par izstāšanos (ar nelielu balsu pārsvaru)” scenārijam 
nebūtu būtisku seku uz citām valstīm un tirgiem. Attiecīgi šiem abiem 
iznākumiem mēs piešķiram 90% kopīgu varbūtību. Mūsu analīzei šeit 
varētu pielikt punktu. Taču tā kā sabiedrības balsojumu nevar paredzēt, 
iespējams arī “Par izstāšanos (ar lielu balsu pārsvaru)” scenārijs, un šāda 
iznākuma sekas ir aplūkošanas vērtas. 

“Par izstāšanos (ar lielu balsu pārsvaru)” – liels politiskais spiediens, 
vāja izaugsme 
Ja lielākā daļa iedzīvotāju (vairāk nekā 55%) nobalsotu par izstāšanos no 
ES, Brexit visticamāk kļūtu par realitāti. Tam būtu salīdzinoši būtiskas 
sekas, gan sākotnēji (tirgos), gan laika gaitā (ekonomiskā izaugsme un 
politika). Protams, visvairāk tas skartu pašu Lielbritāniju, jo īpaši attiecībā 
uz tirgiem un izaugsmi, taču varētu būt runa par plašu politisko ietekmi arī 
citviet ES. 

Attiecīgi šim izstāšanās scenārijam realizējoties, GBP vērtība pret USD 
uzreiz varētu samazinātos par aptuveni 10 procentiem. Visticamāk, 
vājinātos arī EUR vērtība pret USD, ņemot vērā kopumā lielāku neskaidrību 
par ES turpmāko ekonomisko un politisko sadarbību. Mūsuprāt, būtu 
sagaidāms arī tūlītējs obligāciju ienesīguma pieaugums gan Lielbritānijā, 
gan citviet Eiropā, tiesa gan, ierobežotā apmērā. Dabiski, šīs norises 
mazinātu pasaules ieguldītāju uzticību Lielbritānijai kā valstij, kurā veikt 
ieguldījumus. Tas pats zināmā mērā attiecas arī uz citām Eiropas valstīm. 
Akciju tirgi, tāpat kā otrā scenārija gadījumā, pieredzēs kritumu, kas 
vislielākos apmērus sasniegs tieši Lielbritānijā. Taču ir atšķirība –  šīs sekas 
varētu izvērsties par ilglaicīgām, jo izaugsmes prognozes varētu mainīties. 
Mūsuprāt, Lielbritāniju nāktos rēķināties ar investīciju tempu 
samazināšanos, nenoteiktību un mazāku eksportu apjomu uz ES valstīm, 
kā arī finanšu sistēmas stabilitātes apdraudējumu. To varētu daļēji 
kompensēt mārciņas vājināšanās, kas varētu uzlabot Lielbritānijas 
ekonomiku. Saskaņā ar mūsu analīzi vispārējā ietekme uz valsts IKP būtu 
izaugsmes tempu palēninājums gan 2016., gan 2017. gadā nekā gadījumā, 
ja tiktu nobalsots par palikšanu ES sastāvā. Tāda pati nenoteiktība zināmā 
mērā varētu ietekmēt arī eirozonu. Skat. tabulu zemāk. 

IKP PROGNOZES 
ATŠĶIRĪGIEM 
IZNĀKUMIEM (%) 

2016 2017 

Lielbritānija EIROZONA Lielbritānija EIROZONA 

"Par palikšanu" 
scenārijs 

2,2 1,9 2,4 2,0 

"Par izstāšanos 
(ar nelielu balsu 
pārsvaru)" 
scenārijs 

2,0 1,8 2,1 1,9 

"Par izstāšanos 
(ar lielu balsu 
pārsvaru)" 
scenārijs 

1,7 1,7 1,7 1,7 

“Par izstāšanos (ar lielu balsu pārsvaru)" scenārijs iezīmētu ilgstoša 
procesa sākumu, kura ietvaros tiktu apspriesta Brexit īstenošana. Notiktu 
arī sarunas par turpmāko sadarbību, tirdzniecības līgumiem, brīvo kapitāla 
un darbaspēka kustību utt. Skaidrs, ka pārāk stingra Lielbritānijas izolēšana 
nevienam nenestu lielu labumu, vismazāk jau pašai Lielbritānijai. Šīs 
sarunas varētu būt ļoti pragmatiskas, un šādā gadījumā ekonomiskās 
sekas būtu iespējams pārvaldīt. No politiskā viedokļa raugoties, 
Lielbritānija, saprotams, vairs nepiedalītos ES lēmumu pieņemšanas 
procesā. Arī šis iznākums varētu radīt spriedzi valstī. 
Ir mazliet grūtāk prognozēt, kādas būtu tā politiskās sekas Eiropas 
Savienībā. Ir ļoti liela varbūtība, ka arvien vairāk valstu sāks meklēt 
alternatīvas ES ierosinātajam integrācijas ceļam. Spriedze, visticamāk, 
pieaugs. Eiroskeptiķi runā par ES sabrukuma un/vai lielas politiskās 
nestabilitātes risku. Brexit gadījumā ES sāktu izteiktāk dominēt eirozonas 
valstis, un tādā gadījumā varētu būt nepieciešama eiro ieviešana citās 
valstīs, lai nepieļautu to stāvokļa pasliktināšanos. 
 
Avoti: SEB Investment Outlook, 2016. gada jūnijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016. gada jūnijs 

Terminoloģijas skaidrojums 
Lietotā terminoloģija Paskaidrojums  

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. 

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. 

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. 

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. 

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 31. maijam 

Reģions Indekss Valūta 
Rādītāji 

2011 2012 2013 2014 2015 12 mēneši 2016.g. 

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

Eiropa  MSCI EURO EUR -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% -12,8% -5,4% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% -14,5% 11,3% 

Āzija  MSCI EM Asia USD -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% -19,9% -1,0% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

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

 
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 tirdzniecībai 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.  Ieguldījumu 
tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Sniegtās informācijas pamatā esošie dati iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB nevar saukt pie 
atbildības par informācijas pilnīgumu vai pareizību, vai par kaitējumu, kas var rasties no šādas informācijas. 
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan ar riskiem.  Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Dažkārt 
zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu svārstības.  Aprakstīto 
investīciju produktu ienesīgums un iepriekšējo vai turpmāko 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. 


