
 

 

 
Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Nedaudz stabilāki akciju tirgi 

  2016. gada marts 
Tirgus apskats 
No gada sākuma līdz februāra vidum globālais akciju tirgus samazinājās līdz gandrīz 13 %, iezīmējot vissliktāko gada sākumu kopš 
2008. gada. Akciju tirgus ir samazinājies par aptuveni 20 % salīdzinājumā ar 2015. gada vasaras augstāko rādītāju, nonākot ļoti tuvu signālu 
raidīšanai par t.s. “lāču tirgu”. Tomēr kopš februāra vidus tirgi ir atguvušies, ņemot vērā, ka vairāki ekonomiskie rādītāji ir uzlabojušies, naftas 
cenas ir palielinājušās, Eiropas Centrālā Banka (ECB) ir iedarbinājusi savu līdz šim drosmīgāko stimulu paketi, un uzticība ieguldītāju vidū sākusi 
pamazām atgriezties. Tomēr noskaņojums tirgos joprojām ir svārstīgs, jo ieguldītāji turpina uztraukties par neskaidrajām globālās ekonomikas 
izaugsmes perspektīvām, izejvielu cenām un centrālo banku politiku. Savos vērtējumos joprojām esam nedaudz piesardzīgāki, taču saskaņā ar 
mūsu galveno scenāriju šā gada laikā globālās ekonomikas stāvoklis uzlabosies. 

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
-0,4% februārī 
-5,5% kopš gada sākuma 
+45,6% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-3,2% februārī 
-9,4% kopš gada sākuma 
+6,3% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+1,7% februārī 
-0,6% kopš gada sākuma 
-57,7% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-1,4% februārī 
-8,6% kopš gada sākuma 
-16,7% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+3,4% februārī 
-1,4% kopš gada sākuma 
-59,8% 5 gadu laikā 

2015. gada 4. ceturksnī ASV izaugsmes tempi palielinājās par 1 % gada griezumā, pārsniedzot sākotnējo prognozi 
(0,7 %) atbilstoši pārskatītajiem datiem. Februāra ASV nodarbinātības pārskats liecina par stabilu situāciju ASV 
darba tirgū. Saskaņā ar minētā pārskata datiem februārī ASV nelauksaimniecībā nodarbināto personu skaits 
palielinājies par 242 tūkst., t.i., daudz labāk nekā cerēts. Bezdarba likme saglabājusies bez izmaiņām – 4,9 % 
apmērā. Tikmēr jaunākie rūpniecības sektora pētījumu dati (ISM ražošanas indekss) liecina par ASV ekonomikas 
uzlabošanās perspektīvām. Patēriņa sektora dati (ISM neražošanas indekss) turpina uzlaboties. Nodarbinātības 
pārskata dati un labāks noskaņojums rūpniecības sektorā mazina bažas par risku, ka ASV ekonomika varētu ieslīdēt 
recesijā, un norāda uz uzlabojumiem patēriņa dinamikā, kas ir nozīmīgs ASV ekonomiskās izaugsmes dzinulis. Saskaņā 
ar tirgos valdošo uzskatu ir maz ticams, ka Federālo rezervju banka (FED) paaugstinās procentu likmes savas 16. 
marta sēdes laikā, ņemot vērā, ka politikas veidotāji cer, ka finanšu tirgos atgriezīsies miers un ka ekonomiskais 
stāvoklis uzlabosies. Joprojām pastāv risks, ka rūpniecības sektorā notiks lejupslīde un ka uzņēmumu peļņas 
prognozēs gaidāmas lejupvērstas korekcijas. ASV akciju tirgos nedaudz palielinājusies nenoteiktība saistībā ar 
gaidāmajām prezidenta vēlēšanām š. g. novembrī. Taču akciju un naftas cenu palielinājums pēdējā laikā 
apvienojumā ar jaunākajiem cerīgajiem makroekonomiskajiem datiem norāda uz lielāku varbūtību, ka nākamais 
procentu likmju palielinājums ASV notiks jau šogad. 

Eiropas Centrālā Banka (ECB) pēc savas marta sanāksmes nākusi klajā ar savu līdz šim drosmīgāko stimulu paketi. 
Bāzes procentu likmes tiks samazinātas no 0,05 % līdz 0 procentiem. Sākot ar aprīli, ikmēneša obligāciju iegāžu 
apjoms saskaņā ar aktīvu iegādes programmu (KM) tiks palielināts no 60 milj. EUR līdz 80 milj. EUR. 
Komercbankām maksātā procentu likme par naudas depozītiem centrālajā bankā tiks samazināta no -0,3 % līdz    
-0,4 procentiem. ECB nodrošinātā stimulu pakete ir pārsniegusi tirgus dalībnieku cerības, un tirgus dalībnieki to ir 
atzinīgi novērtējuši. Ir cerības, ka depozītu likmes samazināšana mudinās Eiropas komerciālos aizdevējus izsniegt 
kredītus patērētājiem un uzņēmumiem, tādējādi veicinot ekonomisko aktivitāti. Tikmēr ieguldītāji cer, ka ECB 
ikmēneša obligāciju iegāžu apjoma palielināšana sekmēs akciju cenu celšanos un inflāciju. ECB prezidents M. Dragi ir 
vairākkārt norādījis, ka politikas veidotāji vēlas darīt visu, kas nepieciešams, lai atdzīvinātu inflāciju un sekmētu 
stāvokļa uzlabošanos reģionā. 

Papildu spiedienu un bažas Eiropā rada t.s. “Brexit”, iespēja, ka Apvienotā Karaliste (AK) varētu iziet no Eiropas 
Savienības (ES). AK ir izziņojusi referendumu par valsts dalību ES. Jaunāko aptauju dati liecina, ka balsojums būs 
līdzvērtīgs, kas noteicis lielāku svārstīgumu gan AK, gan Eiropas tirgos. Turpinās arī migrantu krīzes eskalācija, kas 
vairo politiskos pretvējus.  

Citur pasaulē. Februārī Brazīlijas akciju tirgū notikusi stabila augšupeja, palielinoties izejvielu cenām un 
pateicoties iekšējiem politiskajiem notikumiem. Tirgus dalībnieku ieskatā tikai valdības nomaiņa ļaus Brazīlijai izrauties 
no tās pašreizējā letarģiskā stāvokļa ekonomikā. Arī Krievijas akciju tirgū notikusi vērā ņemama augšupeja, 
pateicoties straujam naftas cenu kāpumam. Tomēr Krievijas ekonomika cīnās ar daudzām grūtībām, un situācija 
saglabājas nestabila. 

Naftas cenas pagājušajā mēnesī sasniedza zemāko punktu 12 gadu laikā (27 USD) (WTI). Tas kalpojis par pamatu 
runām par to, ka pasaules divi lielākie naftas ražotāji – Krievija un Saūda Arābija – ir vienojušies par naftas ražošanas 
apjomu iesaldēšanu janvāra līmenī. Naftas cenas sāka stabili palielināties pēc apstiprinājuma saņemšanas par 
gaidāmo vairāku lielāko naftas ražotāju (tostarp Krievijas, Saūda Arābijas, Venecuēlas un Kataras ražotāju) sanāksmi 
šomēnes (20. martā), kas tiks rīkota Krievijā. Naftas cenas palielināšanos ir sekmējusi arī ASV naftas ražošanas 
apjomu samazināšanās. Taču, mūsuprāt, ir pāragri prognozēt pastāvīgu un ilgstošu naftas cenu celšanos. 
Naftas tirgū joprojām pastāv liela pārprodukcija, un globālie naftas krājumi stabili pieaug. Tāpēc mēs tuvākajā laikā 
saskatām naftas cenas lejupslīdes risku. Naftas cenām būtu jāpalielinās gada otrajā pusē; un, mūsuprāt, šogad vidējā 
Brenta jēlnaftas cena varētu sasniegt 40 USD. 

* 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) 

Februārī valdības obligāciju ienesīgums turpināja samazināties, pateicoties zemākai riska apetītei tirgos; taču mēneša otrajā pusē, 
atgriežoties riska apetītei, šajā tendencē notika izmaiņas. Nenoteiktības dēļ obligāciju ienesīgums jau kādu laiku turas zemā līmenī. No 
otras puses, stabilāki ekonomiskie apstākļi var sekmēt tā palielināšanos. Kopumā vēsturiski zemo procentu likmju apstākļi rada 
izaicinājumu fiksētā ienākuma ieguldījumiem. Mums joprojām ir negatīvs ieskats par valdības obligācijām, un, mūsuprāt, ASV ir 
vismazāk pievilcīgā valsts.  

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Stāvokļa uzlabošanās tirgū ir sekmējusi mūsu sabalansēto portfeļu pozitīvos rezultātus februārī. Riska līmenis joprojām ir samazināts, 
jo, mūsuprāt, vēl kādu laiku turpināsies lielākas tirgus svārstības. Saskaņā ar mūsu galveno scenāriju ilgtermiņā globālās ekonomikas 
stāvoklis uzlabosies, un riska līmeni jebkurā brīdī ir iespējams celt. Februāra otrajā pusē ieguldītāji atsāka veikt ieguldījumus augsta 
ienesīguma (AI) obligācijās. Raugoties nākotnē no AI obligācijas ienesīguma un atdeves perspektīvas, AI obligācijas joprojām šķiet 
vispievilcīgākais investīciju objekts obligāciju tirgū. Taču bažas AI tirgū rada vājākas globālās izaugsmes iespējamība, kā arī zemās 
naftas cenas. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Pēc vājā gada sākuma, riska apetītei strauji samazinoties, kopš februāra sākuma ir novērojama relatīvi stabila tirgus atveseļošanās un 
riska apetītes palielināšanās. Tirgus atveseļošanos noteikuši tādi faktori kā naftas cenu celšanās un jaunāko makroekonomikas rādītāju 
uzlabošanās (kuri bija labāki nekā cerēts). Bažas turpina radīt tādi faktori kā ekonomiskās izaugsmes un uzņēmumu peļņas prognozes 
lejupvērstā korekcija apvienojumā ar vājākiem rūpniecības sektora rādītājiem. Turpinām būt nedaudz piesardzīgāki. Taču ir arī vairāki 
pozitīvi faktori: maz ticamā recesijas iespējamība, zemās procentu likmes un centrālo banku aktivitāte. FED, visticamāk, rīkosies 
piesardzīgi, turpinot celt bāzes likmi. Darba tirgus un veselīgie būvniecības tempi ASV un Eiropā līdz šim ir bijuši stabili. Saskaņā ar mūsu 
galveno scenāriju 2016. gada laikā globālā izaugsme turpināsies, kaut arī lēnā tempā. 



2016. gada marts 

Mēneša tēma 
Kā akciju tirgiem klājies ASV prezidenta vēlēšanu 
gados? 

2016. gada sākums akciju tirgos bijis grūts. Pasaule ir ierauta dažādu 
notikumu virpulī: naftas cena samazinās, stabilitātes zudums Ķīnas 
ekonomikā, bažas par deflācijas iespējamību, lēnāki ekonomiskās 
izaugsmes tempi un prognozes par uzņēmumu peļņas samazināšanos. 
Vēl viens faktors, kas var ietekmēt tirgu svārstīgumu, ir gaidāmās ASV 
prezidenta vēlēšanas. 2016. gada 8. novembrī notiks lielākās pasaules 
ekonomikas – ASV – nākamā prezidenta vēlēšanas. Parasti ASV 
prezidenta vēlēšanu gados akciju tirgiem raksturīga lielāka 
nenoteiktība nekā gados, kad vēlēšanas nenotiek. Vai šā gada 
prezidenta vēlēšanas varētu padarīt jau tā nestabilo akciju tirgu vēl 
nestabilāku? Vai ir sagaidāms, ka republikāņi pārņems varu no 
demokrātiem? Lai gūtu nelielu priekšstatu par to, kāda varētu būt 
notikumu virzība šogad, aplūkosim, kādi ir bijuši akciju tirgu darbības 
rezultāti pirms prezidentu vēlēšanām, to laikā un pēc tām. 

Akciju tirgu darbības rezultāti vēlēšanu gados 
Kaut arī ir daudz iemeslu, kas varētu noteikt akciju tirgu stāvokļa 
pasliktināšanos šogad, ar ASV prezidenta vēlēšanām saistītā nenoteiktība 
pavisam noteikti neievieš lielāku skaidrību. Jau novembrī ASV būs jauns 
prezidents, taču pagaidām vēl nav zināms, kurš tas būs, un skaidrības 
trūkumam ir nelabvēlīga ietekme uz tirgiem. 

Aplūkojot vēsturiskos S&P 500 indeksa datus kopš 1928. gada, redzams, 
prezidenta vēlēšanu gados ekonomikas izaugsmes tempi pieauguši vidēji 
par 7,0 % gadā, savukārt visos gados pieaugums bijis 7,5 % (sk. 
diagrammu zemāk). Citiem vārdiem sakot, prezidenta vēlēšanu gados 
rādītāji ir bijuši diezgan viduvēji.   

Tomēr ir viena interesanta un diezgan svarīga lieta – gados, kad ir jāievēl 
jauns prezidents, S&P 500 indekss ir samazinājies vidēji par 4 procentiem. 
2008. gads, kad Džordžs V. Bušs pēdējo gadu ieņēma prezidenta amatu, 
bijis vissliktākais – tirgus apjomi samazinājās gandrīz līdz 38 procentiem. 
Lai gan 2008. gads bija vēlēšanu gads, kad bija daudz citu iemeslu, kuri 
izraisīja dramatisku kritumu akciju tirgū. Katrā ziņā 2016. gadā vēlētājiem ir 
jāizvēlas jauns prezidents Baraka Obamas vietā, kuram beigsies 
prezidentūras otrais termiņš.  
 

S&P 500 indeksa dinamika ASV prezidenta vēlēšanu gados un visos gados 
(laikposmā no 1928. līdz 2015. gadam) 

 

Viens no slikto akciju tirgus darbības rezultātu iemesliem prezidenta otrā 
termiņa pēdējā gadā ir saistīts ar to, ka laikposmā, kas atlicis līdz viņu 
prezidentūras beigām, prezidenti mēdz būt mazliet neprognozējami.  
Neparedzama uzvedība apvienojumā ar vienprātības trūkumu par to, kurš 
būs nākamais prezidents, mēdz radīt lielu neskaidrību, kas var novest pie 
nestabilitātes akciju tirgos. 

Piemēram, prezidentūras pirmā pilnvaru termiņa ceturtajā gādā akciju tirgi 
mēdz uzrādīt labākas tendences. Esošā prezidenta pārvēlēšanu daži 
pamato ar to, ka šādā gadījumā akciju tirgū valda mazāka panika 
salīdzinājumā ar prezidentūras astoto gadu. Sava otrā termiņa pēdējā gadā 
prezidenti parasti ir mazāk prognozējami nekā iepriekšējos gados.  

Akciju tirgus darbības rezultāti prezidentūras ciklu laikā  
 
Zemāk diagrammā ir atspoguļots ilgs vēsturisko datu laikposms, 
atspoguļojot vidējos ASV akciju tirgus darbības rezultātus katrā no 
prezidentūras četru gadu cikla gadiem. Ir skaidri redzams, ka rezultāti ir 
vislabākie priekšvēlēšanu gadā.  
 
ASV akciju tirgus darbības vidējie rezultāti ASV prezidentūras 4 gadu ciklu 
laikā (laikposmā no 1833. līdz 2013. gadam) 

 

Viens no iemesliem, kādēļ akciju tirgus darbības rezultāti ir vislabākie 
priekšvēlēšanu gadā, ir, saistīts ar to, ka parasti katra administrācija dara 
visu, kas ir tās spēkos, ekonomikas uzlabošanai, lai panāktu pozitīvu 
noskaņojumu vēlētājos vēlēšanu laikā. Tomēr, ja prezidents tiek ievēlēts uz 
otru termiņu, akciju tirgus darbības rezultāti priekšvēlēšanu gadā mēdz būt 
nedaudz vājāki.   

Kā redzams diagrammā, sliktākie rezultāti caurmērā novērojami pirmajā 
gadā pēc vēlēšanām. Prezidenta pilnvaru termiņa pirmais gads bieži vien ir 
tikpat neprognozējams kā pēdējais. Iespējams, tas ir tāpēc, ka pirmā gada 
laikā, kad cilvēki ir optimistiskāk noskaņoti par savu jauno vadoni, 
prezidentam var rasties priekšstats, ka viņam ir lielāka rīcības brīvība virzīt 
ne pārāk labvēlīgas politikas. Turpmāk politiķi var just mazākus 
ierobežojumus jaunu tādu politiku un programmu ieviešanai, kas mēdz būt 
ierobežojošas un nepopulāras vēlētāju vidū. Tā kā šo jauno programmu 
mērķu sasniegšanai, kas parasti ietver lielākus nodokļus, tiek tērēts vairāk, 
kā arī tiek ieviests vairāk noteikumu, tas sāk negatīvi ietekmēt uzņēmumu 
peļņu un patērētājus.  

Arī politiskajām partijām ir nozīme  
 
Tas, kuru partiju vēlētāji ievēlēs vēlēšanu gadā, var ietekmēt arī akciju 
tirgus darbības rezultātus, jo sevišķi, tuvojoties vēlēšanu datumam. Parasti 
gadījumos, kad cilvēki tic tam, ka tiks ievēlēta pašreizējā partija, aktivitāte 
tirgū palielinās. Ja vairuma domas liecina par to, ka varu pārņems jauna 
partija, ir novērojama akciju tirgus samazināšanās tendence. Pretstatā 
pārliecībai un sajūtai par zināmo nedrošība un bažas var vairot 
nestabilitāti. 

Proti, ja pirmsvēlēšanu laikā laikposmā starp 31. jūliju un 31. oktobri akciju 
cenas celsies, tas nozīmēs, ka cilvēki uzskata, ka uzvarēs pie varas esošā 
partija. Savukārt, ja akciju cenas kritīs, valdīs uzskats, ka varu pārņems 
jauna partija. Saskaņā ar statistikas datiem 82 % gadījumu, kad akciju 
tirgos notikusi augšupeja augustā un oktobrī, ir uzvarējusi pie varas esošā 
partija.  86 % gadījumu, kad tirgū notikusi lejupslīde, vēlēšanās uzvarējusi 
pie varas neesošā partija. 

No cita viedokļa raugoties, runājot par konkrētām partijām, gadījumos, kad 
prezidenta vēlēšanu gadā republikāņi kontrolējuši Kongresu, S&P 500 
indeksa uzrādītie rezultāti parasti ir virs vidējā, palielinājumam sasniedzot 
19,7%  salīdzinājumā ar vidējo peļņu 7,6 % apmērā gados, kad Kongresā 
bijis spēku līdzsvars, vai 3,2 % vēlēšanu gados, kad vara bijusi demokrātu 
rokās. 2016. gads iezīmēs pirmās vēlēšanās, kad aizejošajam demokrātu 
prezidentam ir bijis republikāņu kontrolēts Kongress.  

Tuvojoties novembrim, sekojiet aptauju rezultātiem! Saskaņā ar 
jaunākajiem USA Today apkopotajiem prezidenta vēlēšanu aptaujas 
datiem vislabākās izredzes ir Hilarijai Klintonei (demokrāte), viņai seko 
Donalds Tramps (republikānis), Bērnijs Sanderss (demokrāts) un Teds 
Krūzs (republikānis). 

Cik noderīgi ir vēsturiskie dati? 
Vēsturiskie dati (kopš 1928. gadā) liecina, ka tajos vēlēšanu gados, kad ir 
jāievēl jauns prezidents, ASV akciju tirgus darbības rezultātiem caurmērā ir 
tendence būt negatīviem. No otras puses, mēs nevaram noraidīt to, ka 
pēdējās divas reizes, kad tas noticis (2000. un 2008. gadā) par pamatu 
sliktajiem ekonomikas rezultātiem prezidenta vēlēšanu gados bijusi 
ekonomikas lejupslīde. Kopš 1928. gada no pēdējiem 21 vēlēšanu gadiem 
tikai 3 gados vēlēšanu gadā S&P 500 indekss bijis negatīvs. Lai gan 
ekonomikas izaugsme 2015. gadā saglabājusies necila, ekonomisti 
neuzskata, ka šogad gaidāma tās lejupslīde.   

Pastāv arī teorija (kuras autors ir Jeils Hiršs), saskaņā ar kuru caurmērā ASV 
akciju tirgi ir visvājākie nākamajā gadā pēc jaunā ASV prezidenta 
vēlēšanām.  Saskaņā ar šo teoriju pēc pirmā prezidentūras gada tirgū 
notiek augšupeja, līdz kamēr cikls sākas no jauna ar nākamā prezidenta 
vēlēšanām. Lai arī šī teorija samērā ticami darbojās līdz 20. gs. vidum, tā 
tika atspēkota jau minētā gadsimta otrajā pusē.  

2016. gadā gaidāmi daudzi notikumi, un ir iespējams, ka vēlēšanas varētu 
ietekmēt akciju tirgus vienā vai otrā virzienā. Taču vai šie vēsturiskie dati 
par prezidentūras ciklu un akciju tirgus darbības rezultātiem ir noderīgi? Tie 
ir lietderīgi tikai tad, ja minētās tendences turpināsies. Diemžēl mēs 
nezinām, vai tas notiks. Ieguldīšana, pamatojoties uz šādiem datu 
modeļiem, nav pamatots veids, uz kuru būtu jābalstās, pieņemot lēmumus 
par ieguldīšanu. Tam, kādi ir akciju rezultāti vēlēšanu gadā, varētu būt 
mazāks sakars ar vēlēšanām un kandidātiem salīdzinājumā ar ekonomikas 
lejupslīdi, kas ir grūtību iemesls. 
 
Avoti: Marketwatch, CNBC, Yahoo Finance, Forbes, UBS, USA Today. 
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2016. gada marts 

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. 

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. 

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

Nozīmīgs statistikas un ekonomiskais rādītājs, kuru ir ik mēnesi publicē ASV Darba ministrija vispārējās situācijas valsts 
darba tirgū ziņojuma ietvaros. Kopējais jaunu darba vietu skaits, kas izveidotas ekonomikas ne lauksaimniecības 
nozarēs mēnesī, aptver apmēram 80% (tajā nav iekļauti lauksaimniecības strādnieki, privāto mājsaimniecību darbinieki 
vai bezpeļņas organizācijas darbinieki) darba ņēmēju, kas saražo ASV iekšzemes kopproduktu. Statistika par jauno 
darba vietu skaitu, kas izveidotas ekonomikas ne lauksaimniecības nozarēs mēnesī, tiek iekļauta ikmēneša pārskatā un 
šos datus izmanto valsts politikas veidotāji un ekonomisti, lai noteiktu ekonomikas situāciju, kā arī prognozētu 
ekonomiskās darbības nākotnes iespējas. 

Naftas 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. 

Kvantitatīvā mīkstināšana (KM) 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. 

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. 

Ienesīgums 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 29. februārim 

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% -8,2% -5,5% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% -16,4% -9,4% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% -19,3% -0,6% 

Āzija  MSCI EM Asia USD -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% -23,0% -8,6% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% -32,0% -1,4% 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav ne konsultācijas par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Ne šajā 
dokumentā aprakstītie materiāli, ne 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. 


