
 

 

 

Mēneša tēma 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Noskaņojums tirgos ir mierīgāks nekā gada sākumā, taču 
joprojām nestabils. 

  2016. gada maijs 
Tirgus apskats 
Aprīlī tirgu uzmanība bija pievērsta galvenokārt centrālo banku sanāksmēm, naftas cenu dinamikai, peļņas pārskatiem un IKP izaugsmes 
rādītājiem dažādās pasaules valstīs. Centrālās bankas nav nākušas klajā ar ziņām par politikas izmaiņām, ņemot vērā, ka vajag vairāk laika, lai 
novērtētu pašlaik īstenoto politiku rezultātus (skat. šā mēneša tēmu par negatīvo procentu likmju ietekmi uz ekonomiku 2. lpp.). Naftas cenas 
turpināja sadārdzināties, neskatoties uz pasaules lielāko naftas ražotāju sanāksmes neskaidro iznākumu. Lielākās daļas uzņēmumu peļņas 
rādītāji ir labāki nekā cerēts, taču zemāki nekā pērn. IKP rādītāji abos Atlantijas okeāna krastos atšķiras – ASV tie bija zemāki nekā gaidīts, 
turpretī eirozonā - augstāki. Noskaņojums tirgos ir mierīgāks nekā gada sākumā, taču joprojām nestabils (kā par to liecina jaunākie notikumi 
tirgos). Savos vērtējumos joprojām esam nedaudz piesardzīgāki, taču saskaņā ar mūsu galveno scenāriju pasaules ekonomikas stāvoklis šā 
gada laikā uzlabosies. 

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
+0,3 % aprīlī 
+1,0% kopš gada sākuma 
+51,5% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+0,6% aprīlī 
-6,7% kopš gada sākuma 
+9,1% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+3,4% aprīlī 
+18,8% kopš gada sākuma 
-53,2% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-1,3% aprīlī 
+0,4% kopš gada sākuma 
-17,5% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+5,7% aprīlī 
+25,3% kopš gada sākuma 
-50,5% 5 gadu laikā 

ASV ekonomiskajos datos uzmanības centrā bija aprīļa beigās publicētā informācija par 2016. gada 1. ceturkšņa IKP 
rādītājiem. Ceturkšņa laikā ekonomiskās izaugsmes tempi pieauga par  0,5 % – mazāk nekā cerēts (0,7 %). Tas, 
ka IKP pieaugums saglabāsies zemā līmenī, bija sagaidāms, ņemot vērā fiksēto investīciju enerģētikas un derīgo 
izrakteņu nozarē samazinājumu, kuras gada laikā palielināsies. Kā bija sagaidāms, šā gada aprīļa sanāksmē ASV 
Federālo rezervju banka (FED) pieņēma lēmumu nemainīt procentu bāzes likmes, kas šobrīd ir 0,25-0,50 % 
apmērā.  Salīdzinājumā ar iepriekšējām sanāksmēm FED vadītāja Dž. Jellena nepiešķīra pārāk lielu nozīmi 
starptautiskajām tendencēm. Tas nozīmē, ka centrālās bankas atkal pievērsīsies ASV ekonomikai, darba tirgum un 
inflācijai. Mūsuprāt, FED palielinās bāzes procentu likmes ne agrāk kā septembrī. Aprīlī presei pieejamie 
makroekonomiskie dati bija neviendabīgi. Šā gada aprīlī tika radītas tikai 160 000 jaunas darbavietas 
(nelauksaimniecības darbinieki) plānoto 200 000 darbavietu vietā. Taču darba tirgus rezultāti joprojām bija iespaidīgi 
– ar rekordzemu bezdarbnieku skaitu. Bezdarba līmenis stabili saglabājās 5 % apmērā. Arī ASV peļņas pārskatu 
informācija bija neviendabīga. Lielākā daļa uzņēmumu uzrādījuši lielāku peļņu nekā cerēts, taču mazāku nekā pērn, 
ņemot vērā lielās samazinājuma korekcijas analītiķu prognozēs. Nu jau kādu laiciņu peļņas prognozes ir 
samazinājušās. Lai arī samazinājuma tempi, šķiet, kļuvuši lēnāki, nav arī pazīmju, kas liecinātu par peļņas 
palielināšanos. 

Pēc aprīlī notikušās politikas sanāksmes Eiropas Centrālā Banka (ECB) nāca klajā ar sagaidāmo paziņojumu, ka tās 
politikā nekādas izmaiņas nav paredzētas. ECB prezidents M. Dragi norādīja, ka kopš brīža, kad 2014. gadā tika 
ieviesta mīkstināšanas politika, eirozonā ir novērojami uzlabojumi, un ka arī jaunākā stimulu pakete, kas tika ieviesta 
martā, ir sekmējusi stāvokļa uzlabošanos. Jaunākie makroekonomiskie dati uzrāda atšķirīgu ainu par reģiona valstu 
ekonomikas "veselības stāvokli". Reģiona IKP izaugsmes par 1. ceturksni pirmā aplēse bija lielāka nekā prognozēts. 
Ekonomikas izaugsmes tempi ir palielinājušies par 0,6 % prognozēto 0,4 % vietā. Tajā pašā laikā bezdarba līmenis ir 
samazinājies līdz 10,2 %, sasniedzot zemāko rādītāju kopš 2011. gada augusta. Drūmākas ziņas pienāk no inflācijas 
"frontes" – saskaņā ar jaunākajām aplēsēm patēriņa cenas ir samazinājušās no 0,2 % aprīlī līdz 0 % martā. Arī 
jaunākie iepirkumu vadītāju indeksi (PMIs) liecina, ka eirozonas izaugsmes tempi vēl joprojām ir samērā gausi. 
Kopumā vērtējot, eirozonas ekonomika atlabst (lai gan ļoti lēni), taču nestabilitāte saglabājas. 

Japānas Banka nākusi klajā ar paziņojumu, ka tā vairs neīstenos nekādus papildu politikas pasākumus, kuri rada 
vilšanos tirgos. Tika sagaidīts, ka notiks procentu likmju samazināšana, kvantitatīvās mīkstināšanas paplašināšana un 
ka bankām tiks noteikti izdevīgāki kreditēšanas nosacījumi. Acīmredzot par šīm darbībām tiks lemts bankas jūnija 
sanāksmē. 

Pozitīvas vēstis par makroekonomiskajiem datiem atceļojušas no Ķīnas. Ķīnas starptautiskās tirdzniecības rādītāji ir 
sagādājuši patīkamus pārsteigumus – pirmo reizi deviņu mēnešu laikā novērojams eksportu apjoma pieaugums. Arī 
rūpnieciskās ražošanas rādītāji bijuši labi. Atbilstoši gaidītajam Ķīnas 1. cet. IKP izaugsmes rādītāji bija par 6,7 % lielāki 
nekā šajā pašā laikposmā pērn; minēto palielinājumu noteica gan ražošanas, gan mazumtirdzniecības rezultāti. 
Tomēr bažas pār šīs valsts trauslajām ekonomikas perspektīvām, uzņēmumu bankrotiem un valsts iestāžu 
ierobežojumiem tirgiem saglabājas. 

Naftas cenu sadārdzināšanās. Ilgi gaidītā pasaules lielāko naftas ražotāju aprīļa sanāksme, kuras mērķis bija 
vienoties par ražošanas apjomu iesaldēšanu, nedeva pārliecinošus rezultātus. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā cenas 
samazināsies, taču pēdējā mēneša laikā gan USD vērtības vājināšanās, gan pieejamo krājumu apjoma dēļ naftas cena 
palielinājās par 10 USD (Brenta cena). Korelācija starp naftas cenu un tirgiem ir pastiprinājusies, ņemot vērā, ka nafta 
tiek uztverta kā ekonomikas veselības un investoru noskaņojuma barometrs. Irānas un ASV ražošanas apjomi paliks 
uzmanības centrā. 

* 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) 

Pēc samazināšanās gada 1. ceturksnī aprīlī valdības obligāciju ienesīguma rādītāji saglabājās nemainīgi. Ienesīgums vēl kādu laiku var 
saglabāties zemākā līmenī valdošās nenoteiktības un centrālo banku stimulu pakešu dēļ. No otras puses, ekonomisko apstākļu 
stabilizēšanās ietekmē tas var palielināties. Vērtējot kopumā, 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) 

Aprīlī mūsu sabalansētā riska portfeļi uzrādījuši pozitīvus rezultātus, vērtības ir stabilizējušās pēc samazināšanās pirmā ceturkšņa 
pirmajā pusē. Tomēr joprojām esam neliela riska zonā, jo, mūsuprāt, krasas svārstības tirgū vēl kādu laiku varētu turpināties. Saskaņā ar 
mūsu pamata scenāriju ilgtermiņā pasaules ekonomikas stāvoklis uzlabosies, un mēs jebkurā laikā varam palielināt riska līmeni. Aprīlī 
investori turpināja veikt ieguldījumus augsta ienesīguma (AI) obligācijās. 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) 

Pēc akciju tirgos atlabšanas 1. ceturkšņa otrajā pusē arī aprīlī investoriem nācās rēķināties ar lielāku risku. Maija pirmajā nedēļā no 
jauna parādījās bažas par globālo izaugsmi, un investori steidzīgi centās izvairīties no potenciālā riska saistībā ar akcijām.  
Neskatoties uz vairākiem ekonomikas atlabšanas faktoriem, tostarp bažu mazināšanos par Ķīnas izaugsmes tempu palēnināšanos, 
naftas cenu sadārdzināšanos, centrālo banku papildu stimuliem, FED piesardzīgo attieksmi pret bāzes likmju celšanu, daži citi faktori 
turpina radīt pamatu bažām. Daži to piemēri: ekonomiskās izaugsmes tempu un uzņēmuma peļņas aplēšu samazināšanas korekcijas, 
ražošanas sektora nestabilitāte, iespējamā Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības ("Brexit"), dienas kārtībā no jauna ienākušie 
jautājumi par Grieķijas parādsaistību krīzi un "Grexit". Saglabājot mazliet lielāku piesardzību, saskaņā ar mūsu pamata scenāriju 
2016. gadā sagaidāma pasaules ekonomikas izaugsmes tempu palielināšanās, lai gan tā būs gausa. Tendences akciju tirgū varētu 
stabilizēties, taču, mūsuprāt, akciju cenas turpinās svārstīties visā gada garumā.  



2016. gada maijs 
Mēneša tēma 
Negatīvas procentu likmes – ko tas nozīmē? 

Arvien biežāk medijos tiek runāts par negatīvajām procentu likmēm, jo ir 
pieaudzis pasaules attīstītās ekonomikas valstu skaits, kuras ir šķērsojušas 
negatīvo procentu likmju teritoriju. Līdz šim piecas centrālās bankas – 
Eiropas Centrālā Banka (ECB), Dānijas Nacionālā banka, Šveices Nacionālā 
banka, Zviedrijas Riksbank un Japānas banka – ir noteikušas negatīvas 
procentu likmes par komercbanku noguldījumiem centrālajā bankā. Faktiski 
komercbankām ir jāmaksā par savas naudas turēšanu centrālajā bankā. 
Šādu lēmumu galvenais mērķis ir stimulēt ekonomisko izaugsmi, kā arī 
apkarot zemo inflāciju un pieaugošos deflācijas draudus. Pašlaik jautājums ir, 
vai šī pieeja izrādīsies efektīva, ņemot vērā, ka nav lielas skaidrības ne par tās 
sekām, ne par komercbanku, iestāžu un citu organizāciju uzvedību gadījumā, 
ja likmes ieslīdētu negatīvajā teritorijā vēl vairāk vai ilgstoši saglabātos 
negatīvas. 

Kāpēc jāpielieto negatīvas procentu likmes? 
Paskaidrojot vienkārši – ja likmes ir negatīvas, noguldītājam, piemēram, 
komercbankai ir jāmaksā centrālajai bankai par naudas turēšanu valsts 
centrālajā bankā. Teorētiski, nosakot bankām maksu par savas naudas 
glabāšanu, mērķis ir motivēt tās aizdot “liekos” līdzekļus uzņēmumiem un 
fiziskām personām, tādējādi veicinot ekonomikas izaugsmi. Cits piemērs: 
noguldītājs (piemēram, liels uzņēmums) maksā par naudas turēšanu 
komercbankā, ja tā ir noteikusi negatīvas procentu likmes piemērošanu. Šajā 
gadījumā viens no mērķiem būtu panākt, lai uzņēmumi izmantotu naudu 
investīcijām uzņēmējdarbībā tā paša iemesla dēļ – ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanai. Citiem vārdiem sakot, negatīvas likmes nozīmē, ka aizdevēji 
maksā aizņēmējiem par privilēģiju aizdot naudu. Tomēr komercbanku darbības 
līmenī tas būtu ārkārtējs notikums, ņemot vērā kreditēšanas ekonomisko 
pamatojumu – aizdevējs saņem procentus par to, ka tas uzņemas aizņēmēja 
kredītrisku. Nosakot negatīvas procentu likmes, aizņemšanās izmaksas tiek 
samazinātas, lai veicinātu patēriņu, kas ir viens no galvenajiem ekonomiskās 
izaugsmes dzinējspēkiem. Tomēr iepriekš minētie mērķi un nodomi noteikt 
negatīvas procentu likmes ir tikai teorētiski, un nav īstas skaidrības, kāds būs 
to praktiskais rezultāts. 

Kā tas darbojas? Eirozonas piemērs 
Eirozonā centrālās bankas mērķis ir stimulēt ekonomisko izaugsmi un 
palielināt inflāciju. ECB ir uzdevums nodrošināt cenu stabilitāti, vidējā termiņā 
panākot inflācijas līmeni nedaudz zem 2 procentiem (pašlaik inflācija eirozonā 
ir nedaudz zem nulles). Tāpat kā lielākā daļa centrālo banku arī ECB ietekmē 
inflāciju ar procentu likmju starpniecību. Ja centrālā banka vēlas apkarot pārāk 
augstu inflāciju, tā parasti palielina procentu likmes, tādējādi sadārdzinot 
kreditēšanu un veicinot līdzekļu uzkrāšanu. Turpretī, ja tā vēlas apkarot pārāk 
zemo inflāciju, tā samazina procentu likmes.  

ECB var rīkoties ar trīs galvenajām procentu likmēm: par aizdevumu iespēju uz 
nakti bankām, par galvenajām refinansēšanas operācijām un par noguldījumu 
iespēju. Galvenā refinansēšanas likme jeb bāzes procentu likme ir likme, par 
kuru bankas parasti var aizņemties līdzekļus no ECB, savukārt noguldījumu 
likme ir likme, kuru bankas saņem par līdzekļu noguldīšanu centrālajā bankā.  

Tā kā eirozonā ekonomikas atlabšana noris ļoti lēni, inflācija ir tuvu nullei un 
paredzams, ka tā ilgstoši saglabāsies būtiski zem 2 procentu mērķa, ECB ir 
pieņēmusi lēmumu par procentu likmju samazināšanu. Visas trīs procentu 
likmes ir samazinātas jau kopš 2008. gada, pēdējā samazināšana notika 2016. 
gada martā. Bāzes procentu likme tika samazināta no 0,05 % līdz 0 %, bet 
noguldījumu likmes samazinājums bija daudz lielāks, ieslīdot negatīvo likmju 
teritorijā: no - 0,3 % līdz - 0,4 %. ECB to pamato tā – tā ir daļa no pasākumu 
kopuma, kas paredzēti cenu stabilitātes nodrošināšanai vidējā termiņā, kas ir  
nepieciešams eirozonas ilgtspējīgas attīstības nosacījums. 

Depozītu likmes samazināšana vēl vairāk nozīmē to, ka eirozonas 
komercbankām, kuras nogulda naudu ECB, maksā par saviem noguldījumiem 
vairāk. Var rasties jautājums – vai bankas nevar izvairīties no negatīvās 
noguldījumu likmes? Piemēram, vai tās nevar vienkārši izlemt turēt vairāk 
skaidrās naudas? Ja banka tur vairāk naudas, nekā ir nepieciešams obligātās 
rezerves nodrošināšanai un ja tā nevēlas aizdot naudu citām komercbankām, 
tai ir tikai divas iespējas: turēt naudu centrālās bankas kontā vai turēt skaidrās 
naudas uzkrājumus (protams, visvairāk centrālās bankas sagaida, ka bankas 
palielinās kreditēšanu uzņēmumiem un fiziskām personām). Taču arī skaidrās 
naudas turēšana nav bez maksas, jo bankai ir nepieciešama ļoti droša skaidrās 
naudas glabātava. Tāpēc ir maz ticams, ka pilnīgi visas bankas izvēlēsies šo 
iespēju. Visbiežāk bankas vai nu aizdod naudu citām bankām vai maksā 
negatīvo procentu likmi par saviem noguldījumiem. Starp šīm divām iespējām 
otrā ir vairāk iespējama, jo pašlaik vairumam banku ir vairāk līdzekļu, nekā tās 
spēj aizdot, un attiecīgi aizņēmumi no citām bankām nav nepieciešami. 

Negatīvo procentu likmju pozitīvās un negatīvās sekas  
Neskatoties uz centrālo banku ieceri veicināt ekonomisko izaugsmi un inflāciju, 
ieviešot negatīvas procentu likmes, šāda politika kļūst arvien brīvāka, radot 
bažas, kuras ir vērts apsvērt. Turpmāk ir aplūkoti šīs pieejas galvenie plusi un 
mīnusi. 

Pirmkārt, tā kā centrālo banku ieceres tiek piepildītas un negatīvās procentu 
likmes stimulē ekonomisko izaugsmi, tas varētu būt pozitīvs signāls banku 
sektoram. Ja tirgi uzskatīs, ka negatīvās procentu likmes uzlabo ilgtermiņa 
izaugsmes izredzes, tam būtu jāstimulē cerības par augstāku inflāciju un 

augstākām procentu likmēm nākotnē, kas labvēlīgi ietekmētu banku tīro 
procentu starpību (komercbankas pelna naudu, uzņemoties kredītrisku un 
saņemot procentus par aizdevumiem, kuru apmērs ir lielāks nekā procentiem 
par depozītiem – bankām rodas pozitīva tīro procentu starpība). Turklāt 
spēcīgākā ekonomikā bankas spētu atrast daudz izdevīgākas iespējas aizdot 
līdzekļus, savukārt aizņēmēji, visticamāk, būtu spējīgāki atmaksāt kredītus. No 
otras puses, negatīvās procentu likmes var kaitēt banku sektoram. Ja procentu 
likmes par aizdevumiem samazināsies vēl vairāk, un komercbankas nevēlēsies 
vai nespēs noteikt par noguldījumiem tādu procentu likmi, kura ir mazāka par 
nulli, banku tīrā procentu peļņa samazināsies arvien vairāk un vairāk. 

Otrkārt, negatīvu procentu likmju politikai būtu jāveicina komercbanku 
aizdevumi, lai tās varētu izvairīties no maksas par naudas līdzekļu, kuri 
pārsniedz obligāto rezervju apmēru, turēšanu centrālajās bankās. Taču, lai 
negatīvās likmes veicinātu kreditēšanu, komercbankām ir jāvēlas aizdot vairāk, 
turklāt nopelnot mazāk. Tā kā negatīvu procentu likmju ieviešanas mērķis ir 
nepieļaut ekonomiskās aktivitātes palēnināšanos un deflācijas riskus, tas 
nozīmē, ka šādā vidē uzņēmumi saskaras ar problēmām, un attiecīgi, izsniedzot 
tiem aizdevumus, bankas uzņemas lielāku kredītrisku par potenciāli mazāku 
peļņu. Ja peļņas samazinājums būs pārāk liels, bankas var pat samazināt 
kreditēšanas apjomus. Turklāt, ja ir grūtības piemērot negatīvas likmes 
noguldītājiem, tas var nozīmēt parādsaistību izmaksu pieaugumu patērētājiem. 

Treškārt, negatīvās procentu likmes var vājināt valsts valūtu, padarot eksportus 
konkurētspējīgākus un veicinot inflāciju, ņemot vērā, ka importi sadārdzināsies. 
Tomēr negatīvās procentu likmes var izraisīt t.s. valūtu karu – situāciju, kad 
vairākas valstis apzināti cenšas pazemināt iekšzemes valūtas vērtību, lai 
veicinātu tautsaimniecības attīstību. Vājāks valūtas maiņas kurss noteikti varētu 
būt galvenais mehānisms, kas tiktu izmantots monetārās politikas 
mīkstināšanai. Taču kopumā valūtas devalvācija nedos būtisku rezultātu: 
globālā ekonomika nespēj panākt valūtas devalvāciju pati pret sevi. Sliktākajā 
gadījumā konkurētspējīga valūtas devalvācija varētu veicināt protekcionisma 
tirdzniecības politiku rašanos, kurām būtu nelabvēlīga ietekme uz globālo 
izaugsmi. 

Ceturtkārt, no investoru viedokļa negatīvajām procentu likmēm teorētiski būtu 
jāfunkcionē tāpat kā likmes pazemināšanai līdz nullei – tam būtu labvēlīgi 
jāietekmē akcijas, ņemot vērā, ka procentu likmju un akciju tirgus attiecības ir 
samērā netiešas. Procentu likmju samazinājums nozīmē, ka cilvēki, kuri vēlas 
ņemt aizdevumus, varētu aizņemties par zemākām procentu likmēm. Taču tas 
nozīmē arī to, ka aizdevējiem, kā arī  vērtspapīru, piemēram, obligāciju 
pircējiem, samazināsies iespējas gūt peļņu procentu ienākumu veidā. Ja 
pieņemam, ka investori ir racionāli, procentu likmēm samazinoties, investori 
pārvietos naudu no obligāciju tirgiem uz akciju tirgiem. Tajā pašā laikā 
uzņēmumi var izbaudīt priekšrocības – finansējot savu paplašināšanos ar 
lētākām izmaksām, tādējādi palielinot savas nākotnes peļņas potenciālu, kas, 
savukārt, novedīs pie augstākām akciju cenām. Taču praksē šī unikālā negatīvo 
procentu likmju politika varētu izrādīties ne tik spīdoša. Ieguldītāju ieskatā 
negatīvo procentu likmju politika var liecināt par mēģinājumu tikt galā ar 
nopietnām nepatikšanām ekonomikā, un tie var sākt izvairīties no riska. 
Negatīvu procentu likmju noteikšana nebūt nenozīmē, ka komercbankas 
vēlēsies kreditēt vairāk, proti, finanšu uzņēmumu peļņa varētu samazināties, 
pasliktinot globālā finanšu sektora darbības rezultātus. Finanšu sektors ir ļoti 
jutīgs attiecībā uz kopējo akciju tirgu, un šā sektora problēmas var veicināt 
tirgus lejupslīdi. Pat ja komercbankas būtu ar mieru kreditēt vairāk, mudināt 
uzņēmumus un fiziskās personas aizņemties un tērēt vairāk ir apšaubāms 
pasākums. 

Piektkārt, negatīvās procentu likmes var papildināt citus mīkstināšanas 
pasākumus (piemēram, kvantitatīvo mīkstināšanu) un raidīt signālus, ka 
centrālā banka risina problēmas, kas saistītas ar ekonomisko lejupslīdi un 
inflāciju, kas ir zemāka par nosprausto mērķi. No otras puses, negatīvās 
procentu likmes var liecināt par to, ka ir sasniegtas centrālo banku robežas 
attiecībā uz monetārās politikas iespējām. Šķiet, tirgos valda arvien lielākas 
bažas par to, ka centrālo banku rīcībā vairs nav nekādu mehānismu, kā arī 
satraukums par to, kā politikas veidotāji varētu risināt nākamo ekonomikas 
lejupslīdi. 

Kopsavilkums 
Centrālās bankas ir apņēmušās darīt visu nepieciešamo, lai veicinātu 
ekonomisko izaugsmi un inflāciju. Tā kā procentu likmes jau ir pietuvojušās 
nulles līmenim, arvien vairāk centrālo banku savu mērķu sasniegšanai ir sākušas 
izmantot negatīvās procentu likmes. Tomēr tas ir salīdzinoši jauns centrālo 
banku izmantotais instruments, turklāt šādas politikas galvenās iespējas un riski 
vēl nav izpētīti. Tāpēc ir vērts daudz ciešāk analizēt un uzraudzīt šīs arvien 
lielāku popularitāti gūstošās politikas iespējamās neparedzētās sekas. Līdz šim 
eirozonas ekonomikā atlabšanas tempi bijuši lēni, inflācija – ļoti zema, un 
komercbankas nav steigušās ar kreditēšanas apjomu palielināšanu, tā vietā tās 
ir meklējušas iespējas, kā ierobežot iespējamo peļņas samazinājumu citos 
veidos. Uzņēmumu un fizisko personu vēlme aizņemties vairāk par mazākām 
procentu likmēm nav būtiski palielinājusies, investori nesteidzas uzņemties 
lielāku risku ieguldot; obligāciju ienākumi saglabājas rekordzemā līmenī. Ir 
nepieciešams vairāk laika, lai noskaidrotu negatīvo procentu likmju patieso 
ietekmi. 
 
Avoti: Eiropas Centrālā banka, Pasaules Banka, Starptautisko norēķinu banka, 
Nasdaq, Investopedia, Bloomberg, BBC, CNBC 

 



2016. gada maijs 
Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Korelācija (korelācijas koeficients) Finanšu pasaulē tā nozīmē statistisko mērījumu, kas parāda sakarību starp diviem vērtspapīriem attiecībā vienam pret 
otru. Mūsdienās korelācijas izmanto portfeļu pārvaldīšanai. Korelācija tiek izteikta ar t.s. korelācijas koeficientu robežās 
no [-1; + 1]. Absolūtā pozitīvā korelācija (korelācijas koeficients + 1) nozīmē, ka, palielinoties vai samazinoties viena 
vērtspapīra vērtībai, otrā vērtspapīra vērtība attiecīgi palielināsies vai samazināsies. Attiecīgi absolūtā negatīvā 
korelācija nozīmē, ka, viena vērtspapīra vērtībai palielinoties vai samazinoties kādā virzienā, absolūti negatīvi korelēta 
vērtspapīra vērtība attiecīgi palielināsies vai samazināsies pretējā virzienā. Ja korelācija ir 0, saka, ka starp 
vērtspapīriem nav sakarības, tās ir pilnīgi nejaušas. Reālajā dzīvē pilnīgi korelēti vērtspapīri ir retums, drīzāk starp 
vērtspapīriem var būt zināma korelācija. 

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. 

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 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. 

Iepirkumu  
menedžeru indekss (PMI) 

Ražošanas sektora veselīgas ekonomikas rādītājs. PMI indeksi balstās uz pieciem galvenajiem rādītājiem: jaunie 
pasūtījumi, krājumu līmenis, ražošana, piegādes un nodarbinātības vide. Ja PMI pārsniedz 50, tas liecina par ražošanas 
sektora paplašināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Rādījums zem 50 liecina par samazināšanos, savukārt 50 
norāda uz nemainīgu stāvokli. 

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. martam 

Reģions Indekss Valūta 
Rādītāji 

2011 2012 2013 2014 2015 12 mēneši 2016 YTD 

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

Eiropa  MSCI EURO EUR -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% -14,7% -6,7% 

Austrum-
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% -14,6% 18,8% 

Āzija  MSCI EM Asia USD -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% -21,1% 0,4% 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% -14,9% 25,3% 

 
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. 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. 


