
 

 

 Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Tirgos atgriezusies lielāka riska apetīte 

  2015. gada novembris 
Tirgus apskats 
Šā gada oktobris ir bijis stabilākais mēnesis akciju tirgos pēdējo četru gadu laikā, ko noteica gan  iepriekšējo mēnešu vājie rādītāji, gan reakcija 
uz centrālo banku rīcību, cerības, ka to pasākumi tiks turpināti, gan bažu mazināšanās par Ķīnu, kā arī cerības uz to, ka ekonomikas izaugsmes 
tempu samazināšanās nebūs ilgstoša. Raugoties uz nākamajiem 12 mēnešiem, stabilas izaugsmes perspektīvas ASV, signāli par izaugsmes 
tempu uzlabošanos Eiropā un stimulēšanas pasākumu turpināšana no banku puses vairo cerības, ka akcijas joprojām būs vislabākā aktīvu 
klase, neraugoties uz bažām par notikumiem attīstības valstu tirgos. Tomēr nevar izslēgt, ka tirgū vēl kādu laiku saglabāsies krasas svārstības. 

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
+8,3% oktobrī 
+1,0% kopš gada sākuma 
+75,7% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+10,01% oktobrī 
+10,1% kopš gada sākuma 
+29,0% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 

+3,7% oktobrī 
+1,9% kopš gada sākuma 
-44,9% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 

+7,7% oktobrī 
-7,8% kopš gada sākuma 
-6,2% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+5,9% oktobrī 
-26,4% kopš gada sākuma 
-55,6% 5 gadu laikā 

Amerikas Savienotajās Valstīs oktobra beigās notikušajā sēdē Federālo rezervju banka (FED) pieņēma paredzamu 
lēmumu nepalielināt procentu bāzes likmi, taču tās raidītie signāli kārtējo reizi liek domāt, ka nākamā 
procentu likmju celšana ASV varētu notikt šā gada decembrī. Minētais saskan arī ar SEB prognozēm. Tirgus 
pozitīvi reaģē uz to, ka centrālās bankas uzskata ekonomikas stāvokli par tik stabilu, ka jau varētu notikt procentu 
likmju celšana. Ir mazinājušās FED bažas par globālajiem riskiem (tās risku scenārija centrā bija bažas saistībā ar 
starptautiskajiem notikumiem). Saskaņā ar tās prognozēm gaidāms neliels ASV ekonomikas attīstības tempu kāpums 
(provizoriskais 3. cet. IKP pieaugums bija 1,5%), stāvokļa uzlabošanās mājokļu tirgū, patēriņa tempu palielināšanās un 
arvien sabalansētāks darba tirgus, neskatoties uz to, ka bezdarba līmeņa samazinājums bijis lēnāks un arī darbavietu 
skaita pieaugums pēdējā laikā nedaudz samazinājies. Tuvojas uzņēmumu 3. ceturkšņa darbības pārskatu 
iesniegšanas termiņš. Līdz šim no 500 S&P uzņēmumiem, kuri veic darbību ASV, vairāk nekā 75 % ir uzrādījuši 
lielāku nekā plānots peļņu (iepriekš tika prognozēti vājāki rezultāti), un tikai ap 40 % uzņēmumu uzrādītais peļņas 
apmērs pārsniedz plānoto peļņu. Lai varētu cerēt uz uzlabojumiem akciju tirgū ilgākā perspektīvā ar ziņu par 
akciju tirgus atgūšanos vien nepietiek, jāsagaida arī uzlabojumi uzņēmumu darbības rādītājos. 

Eiropas Centrālā banka (ECB) paziņojusi, ka tā nav ieplānojusi nekādas jaunas darbības, un atkārtoti 
deklarējusi, ka tā ir gatava darīt visu nepieciešamo, lai atbalstītu eirozonas valstu izaugsmi. ECB prognozē 
negatīva pieauguma un inflācijas riskus, atkārtoti norādot, ka tā ir elastīga savā rīcībā attiecībā uz šā gada martā 
ievestās stimulu paketes, kura būs spēkā vismaz līdz 2016. gada septembrim, lielumu un veidu. Ikmēneša obligāciju 
pirkšanas apjomu palielināšanās, iespējams, izdevīgi ietekmēs arī akciju cenas. Iespējams, ECB veiks darbības 
inflācijas palielināšanas nolūkā un uzlabos eksporta uzņēmumu stāvokli, uzturot vāju eiro. Tās obligāciju pirkšanas 
darījumu sekas ir tikušas apšaubītas, taču pašas ECB pētījumi liecina, ka šis stimuls dod rezultātus, ņemot vērā, ka 
pieprasījums pēc aizdevumiem turpina pieaugt gan no uzņēmumu, gan mājsaimniecību puses. Eiropas valstu dati 
liecina par eirozonas atveseļošanos. Oktobrī inflācija samazinājās līdz nullei, savukārt, bezdarba līmenis sasniedza 
savu zemāko rādītāju pēdējo četru gadu laikā – 10,8% apmērā. Ražošanas un pakalpojumu nozares iepirkumu 
menedžeru indeksi (PMI) oktobrī palielinājās vairāk nekā plānots (līdz 54). Eirozonas uzņēmumi peļņas sezonā ir 
uzrādījuši stabilu peļņas uz akciju (EPS) palielinājumu – 4% apmērā. Lai gan iekšzemes pieprasījums eirozonā 
joprojām saglabājas stabilā līmenī, notikumi attīstības valstu tirgos rada bažas, ka ekonomikas attīstības 
tempi un inflācija varētu samazināties. 

Citur pasaulē. Ķīnas izaugsmes tempi palēninās, taču ne tik dramatiski, kā gaidīts. Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins 
norādījis, ka līdz 2020. gadam jaunais ekonomikas izaugsmes mērķis būs vismaz 6,5% apmērā. Tas radījis pozitīvu 
ietekmi uz finanšu tirgiem. Ķīnas PMI rādītāju uzlabošanās ir bijis vēl viens faktors, kas noteica pozitīvo noskaņojumu 
tirgū Ekonomikas izaugsmes atbalstīšanas nolūkā pavisam nesen Ķīnas Tautas banka izšķīrās par bāzes procentu 
likmes samazināšanu par 0,25% līdz 4.35%, kā arī prasību atvieglošanu attiecībā uz banku rezervju apmēru. Japānas 
Banka neplāno nekādas izmaiņas, neskatoties uz cerībām, ka stimuli varētu tikt palielināti. Neskatoties uz 
papildu mīkstināšanas pasākumu apturēšanu un viduvējiem uzņēmumu peļņas rādītajiem, Japānas akciju tirgi oktobrī 
uzrādīja stabilus rādītājus. Zviedrijas centrālā banka (Riksbank) nav mainījusi procentu likmes, taču ir paplašinājusi 
savu kvantitatīvās mīkstināšanas programmu. Riksbank ir pazeminājusi arī savas prognozes par gaidāmo procentu 
bāzes likmes apmēru – nākamgad vidēji -0.4% (pašlaik -0,35%). Tomēr gan stabilie Zviedrijas izaugsmes rādītāji 
(saskaņā ar mūsu prognozēm IKP 2016. gadā palielināsies par 3,4%), gan arvien lielāku jaudu izmantošana un vājie 
inflācijas palielināšanās tempi sagādās Riksbank grūtības turēt līdzi ECB. 

* 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) 

Oktobrī Eiropā valdības obligāciju ienesīguma likmēs pārsvarā nebija izmaiņu, savukārt, ASV tās palielinājās, reaģējot uz tās 
centrālās bankas paziņojumiem.  
Kopumā vēsturiski zemo procentu likmju vide ir izaicinājums fiksētā ienākuma investīcijām; mūsu viedoklis par valdības 
obligācijām joprojām ir negatīvs. Ienesīguma samazināšanās risks, ņemot vērā paredzamo bāzes likmju palielināšanu, padara 
ASV mazāk pievilcīgu. ECB stimulu paplašināšanas dēļ Eiropas valstu valdības obligāciju ienesīgums saglabāsies zemā līmenī, 
taču stabilāki ekonomiskie apstākļi un lielās cerības par inflācijas palielināšanos veicinās ienesīguma apmēra palielināšanos. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Oktobrī mūsu sabalansēto vidēji augstā riska portfeļu darbības rezultāti bija vislabākie kopš to ieviešanas. To, galvenokārt, 
noteica lielāka riska apetīte un lielāka aktivitāte visas pasaules akciju tirgos (prognozes attiecībā uz augsta riska ieguldījumiem 
sabalansētu vidēji augsta riska portfeļu ietvaros ir iekļautas turpmāk – augsta riska līmeņa sadaļā). Neizslēdzam iespēju, ka 
turpmākajos mēnešos gaidāmas krasākas tirgus svārstības, taču tām nevajadzētu ietekmēt mūsu ilgtermiņa stratēģiju. Vidēji 
augsta riska ieguldījumi, piemēram, augsta ienesīguma (AI) obligācijas oktobrī uzrādīja pozitīvus rezultātus. Raugoties 
nākotnē (nākamos 12 mēnešus), AI (vai īsāka ilguma) obligācijas, no peļņas/riska perspektīvas raugoties, šķiet, joprojām būs  
vispievilcīgākais starp fiksētā ienākuma instrumentiem. Augsta ienesīguma obligāciju rezultātus varētu turpināt uzturēt 
ekonomikas izaugsmes tempu palielināšanās. Tomēr gan FED plānotā procentu likmes palielināšana, gan zemās naftas cenas 
rada bažas par AI obligāciju rezultātiem ASV tirgū. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Pagājušajā mēnesī akciju tirgi visā pasaulē uzrādīja labus rezultātus, atgūstoties no vasaras beigās un septembrī notikušās 
lejupslīdes. Lielākā daļa attīstīto valstu tirgu akciju indeksu nokļuvuši atpakaļ pozitīvajā zonā gada griezumā. Pat attīstības 
valstu tirgos akcijas uzrādīja veselīgu pieaugumu par mēnesi (lai gan pozitīvā zona gada griezumā netika sasniegta). 
Raugoties uz nākamajiem 12 mēnešiem, stabilas izaugsmes perspektīvas ASV, signāli par izaugsmes tempu uzlabošanos 
Eiropā un stimulēšanas pasākumu turpināšana no banku puses vairo cerības, ka akcijas joprojām ir vislabākā aktīvu klase, 
neraugoties uz bažām par notikumu gaitu attīstības valstu tirgos. Zemās izejvielu cenas un monetāro stimulu turpināšana 
palīdzēs uzturēt patēriņa tempus un atbalstīs izaugsmi, taču radīs arī problēmas valstīm, kuras eksportē izejvielas. Jaunākie 
signāli par vājajiem ražošanas un pakalpojumu nozares rādītājiem rada pamatu zināmam satraukumam. Nav izslēgts, ka 
krasas svārstības tirgū vēl kādu laiku saglabāsies. 



2015. gada novembris 

Mēneša tēma 
Demogrāfiskās tendences un ieguldīšana 

Sagaidāms, ka globālās demogrāfiskās tendences būtiski ietekmēs 
ekonomikas attīstību. Tās noteiks gan globālās ekonomikas 
struktūru, gan ietekmēs ieguldījumu riskus un ieguldījumu atdeves 
apmēru. Nesen pasaules iedzīvotāju skaits pārsniedza 7 miljardus, un 
tas arvien turpina palielināties. Ņemot vērā, ka globālie resursi ir 
ierobežoti, minētajam ir dažas ļoti svarīgas sekas. Runa nav tikai par 
pasaules iedzīvotāju skaita palielināšanos. Notiek izmaiņas pasaules 
iedzīvotāju struktūrā dažos ļoti nozīmīgos aspektos (tostarp vecuma/ 
turīguma aspekts). Ilgtermiņa investoriem lieti noderēs izpratne par 
notiekošo demogrāfisko pārmaiņu sekām. Demogrāfija ir ļoti plašs 
temats, kuru veido daudzas savstarpēji saistītas tēmas, tādēļ šajā 
rakstā aplūkosim tikai dažas galvenās jomas, kas ir īpaši svarīgas 
investoriem. 

Pasaules iedzīvotāju skaits palielinās 
Tiek lēsts, ka pasaules iedzīvotāju skaits bija sasniedzis vienu miljardu 
1804. gadā. Pēc 123 gadiem – 1927. gadā iedzīvotāju skaits jau bija 
divkāršojies, sasniedzot divus miljardus. Tikai pēc 33 gadiem pasaules 
iedzīvotāju skaits jau bija palielinājies vēl par vienu miljardu (3 miljardi 
1960. gadā). Savukārt, nākamo 50 gadu laikā iedzīvotāju skaits palielinājās 
vairāk nekā divas reizes, sasniedzot 7 miljardus 2011. gadā. Kāda būs 
pasaule pēc desmit gadiem? Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(ANO) Iedzīvotāju skaita departamenta informāciju ap 2045.-2050. gadu 
pasaules iedzīvotāju skaits pārsniegs 9 miljardus cilvēku, bet 2100.gadā – 
jau 10 miljardus. 

Protams, iedzīvotāju prognozes atšķiras atkarībā no to pamatā esošajiem 
statistiskajiem pieņēmumiem un mainīgajiem, kurus var variēt prognožu 
aprēķinu ietvaros (piemēram, auglības rādītājs). Tomēr saskaņā ar galveno 
scenāriju iedzīvotāju skaits turpinās pieaugt. Attiecīgi ir pilnīgi skaidrs, ka, 
palielinoties pasaules iedzīvotāju skaitam, palielināsies pieprasījums pēc 
ierobežotajiem resursiem, tostarp kritiskajiem, piemēram, pārtikas, ūdens 
un enerģijas resursiem. Ilgtermiņa cenu tendenču pētījumi liecina, ka šie 
resursi kļūst arvien dārgāki. Protams, ir un vienmēr būs īstermiņa cenu 
svārstības. Piemēram, pārtikas cenas var ietekmēt tādi īstermiņa 
piedāvājuma faktori kā ražas, savukārt, no pieprasījuma puses galvenie 
ilgtermiņa apsvērumi lielākoties ir saistīti ar demogrāfiju, un tieši šie faktori 
ceļ cenas.  

Saskaņā ar Pasaules Bankas prognozēm  līdz 2030. gadam pieprasījums 
pēc pārtikas būs palielinājies par 50%. To noteiks gan pasaules iedzīvotāju 
skaita palielināšanās, gan arī tas, ka cilvēki kļūst turīgāki un viņu ēšanas 
paradumi mainās. Piemēram, gaļas cenas palielinājumu galvenokārt 
noteica gan pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums, gan arī tas, ka cilvēki 
tādās vietās kā Ķīna, kļūst turīgāki, kas ir veicinājis pieprasījumu pēc 
dārgākiem pārtikas produktiem, piemēram, gaļas un piena produktiem. 
Pieprasījuma palielināšanās pēc minētajiem produktiem būtiski ietekmē 
pieprasījumu pēc graudiem. Piemēram, ir aplēsts, ka tikai viena kilograma 
gaļas saražošanai nepieciešami septiņi kilogrami graudu. Kāds sakars šim 
piemēram varētu būt ar investīciju iespēju? Apstākļos, kad aug 
pieprasījums pēc gaļas, ir skaidrs, ka būs nepieciešams saražot vairāk 
graudu un ražībai būs jābūt lielākai. Viens no veidiem, kā to panākt, ir 
mēslošanas līdzekļu izmantošana. Tāpēc mēslojuma ražošanas uzņēmumu 
akciju vērtība nākotnē varētu apsteigt visu pārējo uzņēmumu akciju 
vērtību, jo arvien vairāk investoru sāks pievērsties ieguldīšanas iespējām, 
kas saistītas ar demogrāfiskajām tendencēm. 

Ilgāks mūžs  
No 1950. līdz 2000. gadam senioru skaits (vecumā virs 60 gadiem) ir vairāk 
nekā trīskāršojies.  Saskaņā ar ANO Iedzīvotāju skaita departamenta 
informāciju līdz 2050. gadam tas būs atkal trīskāršojies (mirstības rādītāji 
samazinās, cilvēki dzīvo ilgāk). Tomēr tā vis nenotiek visos pasaules 
nostūros. Šī tendence ir daudz izteiktāka attīstītajās valstīs – paredzams, ka  
līdz 2050. gadam senioru (60+) īpatsvars sabiedrībā attīstītajās valstīs būs 
pieaudzis par vienu trešdaļu salīdzinājumā ar vienu piektdaļu pašreiz. 

Ņemot vērā, ka demogrāfiskie rādītāji ietekmē ekonomisko izaugsmi, 
informētība par dažādām demogrāfiskajām izmaiņām dažādās pasaules 
valstīs var noteikt to, kurās valstīs būtu jāiegulda. Valstīs, kurās ir liels jaunu 
cilvēku īpatsvars, var būt lielāki izaugsmes tempi, jo jaunie cilvēki 
ekonomiskajā ziņā ir daudz dinamiskāki. Turklāt viņi veido lielāko īpatsvaru 
attiecīgās valsts uzņēmēju vidū, mēdz iepirkties biežāk, pelnīt vairāk un 
maksāt lielākus nodokļus. Iedzīvotāju novecošanās nozīmē darbspējīgā 
vecuma iedzīvotāju skaita samazinājumu, kas, savukārt, nozīmē mazāku 
darbaspēka piedāvājumu, kas ir viens no galvenajiem ilgtermiņa 
ekonomiskās izaugsmes faktoriem.  

Apsverot iespēju ieguldīt valstīs, kurās ir lielāks senioru īpatsvars, ir vērts 
papētīt senioru patēriņa ieradumus. Seniori tērē naudu citādi – daļēji tāpēc, 
ka viņiem ir vairāk laika dažādām nodarbēm, piemēram, maltītes 
gatavošanai mājās, tāpēc viņi mazāk pērk gatavu ēdienu, gan arī tāpēc, ka 
viņi retāk pērk jaunu apģērbu, retāk iegādājas jaunus mājokļus un jaunas 
automašīnas. 

Apzinoties, kādas preces un pakalpojumi ir nepieciešami senioriem (tostarp 
veselības aprūpes, apdrošināšanas un tehnoloģiju pakalpojumi), investors 

var izmantot šo demogrāfisko informāciju savā labā. Daudzi pētījumi liecina, ka 
garāks mūža ilgums nozīmē lielākus izdevumus par zālēm un plašu veselības 
aprūpes pakalpojumu loku (privāto slimnīcu piedāvājums). 

Cilvēki kļūst turīgāki 
Pasaules iedzīvotāju skaits ne tikai palielinās, mainās arī tā struktūra, turklāt ne 
tikai no mūža ilguma aspekta. Iedzīvotāju struktūra mainās kādā ļoti svarīgā 
veidā – arvien vairāk cilvēku kļūst turīgāki. Tiek prognozēts, ka nākamo 
desmitgažu laikā pasaules vidusšķirai pieskaitāmo cilvēku skaits divkāršosies. 
Lielākā daļa jaunpienācēju būs no Ķīnas un Indijas – tās ir divas valstis, kurās 
privātais patēriņš pēdējo gadu laikā ir strauji pieaudzis. Saskaņā ar Pasaules 
Bankas prognozēm līdz 2030. gadam 93% no globālās vidusšķiras veidos 
attīstības valstu iedzīvotāji. 

Patēriņa pieaugums, kuru virza strauji augošais vidusslānis attīstības valstu 
tirgos, varētu radīt jaunas investīciju iespējas nākamo divu desmitgažu laikā. 
Tagad ir skaidrs, kāpēc visas pasaules uzņēmumi vēlas savu klātbūtni arī 
attīstības valstu tirgos – lai gūtu labumu no patēriņa pieauguma un augošās 
vidusšķiras minētajās valstīs. Labumu būs iespējams gūt ļoti daudzās jomās, 
tostarp mazumtirdzniecības, auto, finanšu pakalpojumu un telekomunikāciju 
pakalpojumu jomā. Cilvēka ienākumiem palielinoties, mainās viņa patēriņa 
struktūra – tēriņu apjoms pirmās nepieciešamības preču iegādei samazinās, 
savukārt tēriņu apjoms nepieciešamajiem pirkumiem palielinās. Potenciālie 
ieguvumi uzņēmumiem, kuri var veiksmīgi mērķēt savas preces un 
pakalpojumus pieaugošajai pasaules vidusšķirai, it īpaši attīstības valstu tirgos, 
var būt ļoti kārdinoši. 

Kapitāla tirgi demogrāfijas lamatās? 
Pastāv t.s. aktīvu cenas „izkušanas” hipotēze, kas saistīta ar t.s. lielās dzimstības 
(angl. baby-boomers) perioda  paaudzi, t.i., paaudzi, kas dzimusi pēc pēc Otrā 
pasaules kara beigām (starp 1946. un 1964. gadu). 

T.s. lielās dzimstības paaudze nu ir tajā vecumā, kad tās ienākumi un privātie 
uzkrājumi tuvojas sava dzīves cikla maksimumam. Tas nozīmē, ka kapitāla tirgi 
varētu sākt izjust šā demogrāfiskā faktora ietekmi. Nākamajos gados arvien 
vairāk minētās paaudzes cilvēku dosies pensijā (it īpaši attīstītajās valstīs) un 
sāks pārdot lielāko daļu uzkrāto aktīvu, lai finansētu savu seniora dzīvi. Ja tā 
rīkosies ikviens, tirgū ievērojami samazināsies pieprasījums pēc kapitāla tirgus 
instrumentiem, piemēram, akcijām un obligācijām. Savukārt pašreizējā mazā 
dzimstība attīstītajās valstīs nozīmē to, ka nākotnē pieprasījums pēc minētajiem 
instrumentiem samazināsies. Šo sakarību tad arī dēvē par aktīvu cenas 
izkušanas hipotēzi. 

Iespējams, varēs izjust šā demogrāfiskā pagrieziena punkta ietekmi uz peļņu no 
akcijas, taču tā droši vien nebūs tik nozīmīga, lai sāktos dramatiska termiņa 
aktīvu cenas „kušana”. Novecojošai sabiedrībai vajadzēs lielāku, nevis mazāku 
kapitālu, jo tai nāksies aizstāt darba  ienākumus ar ienākumu no kapitāla. Un 
globalizētā pasaulē peļņu no akcijām nenoteiks atsevišķas valstis. Kapitāla 
importa un eksporta apjomiem arvien palielinoties, pasaules kapitāla tirgi kļūst 
arvien vairāk savstarpēji saistīti.  

Secinājumi 
Demogrāfiskās izmaiņas būs izšķirošais faktors, kas noteiks globālās 
ekonomikas nākotnes struktūru. Ir laba ziņa investoriem – minētās izmaiņas var 
radīt jaunas investīciju iespējas, kas nākotnē kļūs arvien izteiktākas. Turpmāk – 
apkopojums par dažām no šajā rakstā minētajām iespējām. 

Pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums nozīmē, ka palielināsies pieprasījums pēc 
ierobežotajiem resursiem (pārtikas, ūdens, enerģijas), kas būs izdevīgi 
uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti šo resursu ieguves, ražošanas, pārstrādes un 
pārdošanas procesā. 

Senioru (60+) skaita pieaugums visā pasaulē (jo īpaši attīstītajās valstīs) rada 
izdevīgu ilgtermiņa pieprasījumu uzņēmumiem, kuri piedāvā senioriem 
nepieciešamās preces/ pakalpojumus, ņemot vērā senioru prasības un vēlmes 
(šajā ziņā veselības aprūpe ir vislabāk zināmais piemērs).  

Lielā mērā pateicoties attīstības valstu tirgiem, globāli strauji turpināsies 
vidusšķiras iedzīvotāju skaita palielināšanās. Minētais rada iespējas tādiem 
uzņēmumiem, kuri var nodrošināt tādas preces un pakalpojumus, kuras 
apmierina vidusšķiras pieaugošo pieprasījumu. 

Attiecībā uz aktīvu cenas „izkušanas” hipotēzi – ir jāseko līdzi iedzīvotāju skaita 
un struktūras tendencēm jebkurā valstī, kurā tiek plānoti ieguldījumi, jo sevišķi 
attīstīto valstu reģionos, piemēram, Ziemeļamerikā un Rietumeiropā. Ja 
ieguldītāju skaits turpinās samazināties, apsveriet iespēju samazināt savu 
ieguldījumu īpatsvaru akcijās vispār. Daži obligāciju veidi un citu aktīvu klases, 
piemēram, riska ieguldījumu fondi, varētu būt ienesīgāka alternatīva. Vēl viens 
investīciju apsvērums, no šā viedokļa raugoties – būtu vairāk jāiegulda 
starptautiskos tirgos. Vieglākais veids, kā to izdarīt – ieguldot portfelī, kuru 
veido ieguldījumi dažādās pasaules valstīs, piemēram, fondā, kas investē 
dažādās aktīvu klasēs visā pasaulē. 
 
Avoti: The Telegraph, Financial Times, BBC, CBS, Bloomberg, United Nations, 
World Bank, Fidelity, Allianz. 
 

 

 

 



2015. gada novembris 

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. 

Iekšzemes pieprasījums Kopējais preču un pakalpojumu pirkumu apjoms, neatkarīgi no to izcelsmes, valsts patērētājiem, uzņēmumiem 
un valdībām konkrētā laika periodā. Iekšējais pieprasījums: iekšzemes kopprodukts mīnus tīrais izvedums. 

Ilgums Obligācijas cenas jutīguma pret izmaiņām procentu likmē rādītājs. Ilgumu izsaka gados. Procentu likmju 
kāpums nozīmē obligāciju cenu kritumu, savukārt procentu likmes kritums nozīmē obligāciju cenu kāpumu. 
Ilguma aprēķināšana ir sarežģīta, jo tā ietver pašreizējo vērtību, peļņu, obligāciju kuponus, kredīta dzēšanas 
pēdējo datumu un citas iezīmes. Par laimi, šis indikators ieguldītājiem ir standarta datu atskaites punkts, kas 
tiek atklāts, piedāvājot visaptverošu informāciju par obligācijām un obligāciju kopfondu. Jo lielāks ir ilguma 
rādītājs, jo lielāks peļņas likmes risks vai atlīdzība par obligāciju cenu. 

Peļņa par akciju (EPS) Uzņēmuma peļņas daļa, kas piešķirta katrai neapmaksātajai akcijai no vienkāršajām akcijām. Peļņa par akciju ir 
uzņēmuma ienesīguma rādītājs. 

Ieguldījuma reitinga obligācijas  
Augstas peļņas obligācijas 

Ieguldījuma reitinga obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi 
zemu saistību nepildīšanas risku. Augstas peļņas obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar 
kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi augstāku saistību nepildīšanas risku nekā ieguldījuma reitinga obligācijām. 
Pastāvot augstākam saistību nepildīšanas riskam, šīs obligācijas nes lielāku peļņu, nekā ieguldījuma reitinga 
obligācijas.  
Divas galvenās kredītreitinga aģentūras „Standard & Poor's“ (S&P) un „Moody's“ izmanto dažādus 
apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B, ar ko apzīmē obligācijas kredītkvalitātes 
reitingu. S&P izmantotie apzīmējumi „AAA“, „AA“ (augsta kredītkvalitāte), „A“ un „BBB“ (vidēja kredītkvalitāte) 
tiek uzskatīta par ieguldījuma reitingu. Obligāciju kredītreitings, kas zemāks par šiem apzīmējumiem („BB“, „B“, 
„CCC“ utt.) tiek uzskatīts par zemu, tādēļ tās parasti dēvē par augstas peļņas obligācijām vai augsta riska 
obligācijām. 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, ar kuru valsts monetārā iestāde (parasti — centrālā banka) kontrolē naudas masu 
(naudas masas pieauguma apjomu un ātrumu) ar mērķi veicināt ekonomisko attīstību un stabilitāti. Piemēram, 
ja naudas masa pieaug pārāk ātri, inflācijas koeficients palielināsies un ekonomika „pārkarsīs“. Ja naudas masas 
pieaugums tiek pārāk bremzēts, ekonomikas attīstība var kļūt lēna. Galvenie instrumenti naudas masas 
kontrolei ir atvērtā tirgus operācijas (aktīvu pirkšana vai pārdošana), mainīgas procentu likmes un mainīgas 
prasības attiecībā uz komercbanku rezervēm. 

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) 

Netradicionāla monetārā politika, kuras ietvaros centrālā banka iegādājas valsts vērtspapīrus vai citus 
vērtspapīrus tirgū, lai pazeminātu procentu likmes un palielinātu naudas masu. Naudas drukāšana ekonomikas 
„sildīšanai“ palielina naudas masu, pārpludinot finanšu iestādes ar kapitālu, mēģinot veicināt aizdevumu 
ņemšanu un likviditāti. 

Ienākumi Ieguldījuma atgūšana ienākumos. Tas attiecas un procentiem vai dividendēm, ko saņem no nodrošinājuma, un 
ko parasti izsaka procentu izteiksmē gada griezumā, balstoties uz ieguldījuma izmaksām, tā pašreizējās tirgus 
vērtības vai nominālvērtības. 

 
Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laika posmu līdz 2015. gada 31. oktobrim 

Reģions Indekss Valūta 

Rādītāji 

2010 2011 2012 2013 2014 12 mēnešos 
kopš 2015. 

gada 
sākuma 

ASV  S&P 500 USD 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% 3,0% 1,0% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 12,0% 10,1% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

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

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -9,7% -7,8% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -36,5% -26,4% 

 
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 mājas lapā 
https:https://www.seb.lv 


