
 

 

 
Ikmēneša ziņas 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Vai Federālo rezervju banka šogad palielinās procentu likmes? 

  2016. gada septembris 

Tirgus apskats 
Pagājušajā mēnesī tirgus svārstības bija niecīgas. Piemēram, svārstības ASV akciju tirgos augustā bijušas vismazākās šajā mēnesī kopš 1965. gada. No vienas 
puses, tas liecina par mierīgu tirgu, taču no otras puses, tas ir satraucoši.  
 
Pēdējā laikā visai vāji ASV makroekonomiskie dati noteica akciju cenu celšanos, jo tika lēsts, ka tas varētu mazināt spiedienu uz Federālo rezervju banku (FED),  
radot iespēju atlikt plānoto procentu likmju celšanu. Saskaņā ar mūsu prognozēm nākamā procentu likmju celšana notiks decembrī. Eiropas Centrālā banka (ECB) 
nav grozījusi procentu likmes, kā arī nav paziņojusi par papildu stimulu ieviešanu. Kopumā mums ir pozitīvs viedoklis par akcijām ilgtermiņā, taču riskantie aktīvi, 
šķiet, vairs nav tik pievilcīgi kā jūlija sākumā, tāpēc  īstermiņā joprojām esam nedaudz piesardzīgāki. 

 

Akciju tirgi* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
-0,1%, augustā 
+6,2% kopš gada sākuma 
+78,1% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+ 1,4%, augustā 
-5,9% kopš gada sākuma 
+41,3% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+1,9% augustā 
+14,5% kopš gada sākuma 
-44,0% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+3,8% augustā 
+9,6% kopš gada sākuma 
+5,0%  5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+0,4% augustā 
+31,3% kopš gada sākuma 
-40,7% 5 gadu laikā 

Augustā notikušās Džeksonholas (ASV) konferences (pasaules valstu centrālo banku sanāksme) laikā ASV FED 
vadītāja Dž. Jellena norādīja, ka ASV darba tirgus ir stabils, un algas palielinās, tāpat kā vispārējās ekonomiskās 
izaugsmes tempi. Tas kļuva par pamatu spekulācijām, ka FED celšot procentu likmes jau septembrī. Taču pēc 
divu mēnešu stabilajiem darba tirgus rādītājiem augustā tie vairs nebija tik spoži kā cerēts. Vājās pasūtījumu 
dinamikas un citu iemeslu dēļ pārējie ASV ražošanas sektora makroekonomiskie dati, tostarp ISM iepirkumu vadītāju 
indekss (PMI), ir nokrituši zem 50. Turklāt ISM indekss attiecībā uz neražošanas sektoriem, kurš parāda ASV patēriņa 
tendences, ir samazinājies līdz zemākajam līmenim pēdējo sešu gadu laikā. Tādējādi varbūtība, ka procentu likmju 
celšana notiks septembrī, ir būtiski samazinājusies. Parasti tirgi interpretētu šādu notikumu gaitu negatīvi, taču 
šoreiz sliktās ziņas tika uzskatītas par labām, jo stiprināja cerības, ka procentu likmes ilgstoši saglabāsies zemas. 
Tikmēr kopumā ASV darba tirgus ir stabils. Mūsuprāt, bezdarba līmenis samazināsies no pašreizējiem 4,9% līdz 4,2% 
2018. gadā. Prognozējam, ka  procentu likmju celšana varētu notikt decembrī, un tai sekos vēl vairākas likmju 
celšanas nākamgad.  

Augustā palielinājās eirozonas uzņēmumu akciju vērtība. Gada otrajā ceturksnī šī ekonomiskā bloka IKP 
pieaugums bija 0,3 procenti. Saliktais PMI indekss augustā palielinājās līdz 53,3, sasniedzot augstāko līmeni pēdējo 
septiņu mēnešu laikā. Tika lēsts, ka augustā gada inflācija sasniegs 0,2%, t.i., saglabāsies tādā pašā līmenī kā jūlijā. 
Septembra sanāksmē ECB nelēma par procentu likmes (0%) izmaiņām, kā arī nepaziņoja par papildu stimulu 
ieviešanu. Tas radīja vilšanos tirgus dalībniekiem, kuri cerēja uz papildu atvieglojumiem, kas vērsti uz ekonomikas 
atveseļošanos un inflācijas likmes atgriešanos nedaudz zem 2 procentiem. Šķiet, tirgiem jābruņojas ar pacietību, jo 
ECB jebkurā laikā var palielināt stimulus. Kopumā eirozonas valstu tautsaimniecības attīstība notiek pareizajā virzienā, 
neraugoties uz dažādiem bažas radošiem faktoriem. Gan darbavietu skaita pieaugums, gan patēriņa un 
kapitālieguldījumu apmēra pieaugums veicina iekšzemes ekonomikas stabilitāti, lai gan vājie rūpnieciskās ražošanas 
un eksporta rādītāji ierobežos ikgadējā IKP pieaugumu pieticīgā 1,7% vai līdzīgā līmenī no 2016. līdz 2018. gadam. 
Taču tas joprojām ir lielāks pieaugums nekā gaidīts. Bezdarba līmenim būtu pakāpeniski jāsamazinās no pašreizējiem 
10,1% līdz 9% 2018. gada beigās. 

Brexit iznākums līdz šim nav uzrādījis būtisku negatīvu reakciju. Saskaņā ar scenāriju, kas paredz tautsaimniecības 
stāvokļa uzlabošanos Apvienotajā Karalistē, ekonomiskā ietekme uz eirozonu pāris turpmāko gadu laikā nevarētu būt 
liela, taču politiskie riski varētu kļūt grūtāk vadāmi. Izstāšanās sarunas visticamāk būs sarežģītas, un, lai gan 
visticamāk tiks panākti konstruktīvi risinājumi, eirozonas politiskie līderi izjutīs spiedienu. Arī turpmāk uzmanība 
tiks pievērsta ES un eirozonas nākotnei un krīzes vadības kapacitātei. 

Augustā un septembra sākumā bija vērojamas būtiskas naftas cenu svārstības. Pēc stabilā cenu palielinājuma 
augusta pirmajās trīs nedēļās, ko noteica spekulācijas par ražošanas ierobežošanu, par ko varētu lemt nākamajā OPEC 
sapulcē septembrī, sākās cenu lejupslīde, jo ASV statistikas dati uzrādīja lielus uzkrājumus un piedāvājumu. Cenas 
atkal palielinājās, kad tika paziņots, ka Saūda Arābija un Krievija apspriež ražošanas ierobežojumu ieviešanu. Ilgākā 
termiņā, ņemot vērā pieticīgo pieprasījuma palielinājumu apvienojumā ar kraso kapitālieguldījumu apmēra 
samazinājumu pēdējo gadu laikā, jēlnaftas cenas varētu palielināties vidēji no 50 USD par barelu 2016. gada 
otrajā pusgadā līdz 55 USD 2017. gadā un 60 USD – 2018. gadā. 

Kopumā pēc diezgan stabilo makroekonomisko datu perioda prognozes ir uzlabojušās. Pozitīvo pārsteigumu skaits 
turpina sarukt, taču pašlaik prognozējam, ka globālā IKP pieaugums palielināsies no pašreizējā 3,1% līdz 3,5% 
2017. gadā. 

* Sīkāka informācija par indeksu vērtības svārstībām iekļauta šī dokumenta beigās   
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Ietekme uz dažādu riska kategoriju investīcijām 

Produktu 
grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Vēl pirms Brexit referenduma vēsturiski zemo procentu likmju klimats radīja izaicinājumus fiksētā ienākuma ieguldījumiem. 
Uzreiz pēc referenduma valdības obligāciju ienesīgums samazinājās, un lielākoties valdības obligāciju ienesīgums jūlijā un 
augustā bija apmēram tādā pašā līmenī abu mēnešu sākumā. Attiecībā uz fiksēto ienākumu aktīviem mums joprojām ir negatīvs 
viedoklis par valdības obligācijām. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidējs riska 
līmenis) 

Mūsu sabalansēto vidēja riska līmeņa portfeļu risks pēc Brexit referenduma jūlijā palielinājās vairāk nekā bijām gaidījuši, taču 
kopš augusta, mūsuprāt, riskantie aktīvi ir kļuvuši mazāk pievilcīgi nekā jūlija sākumā, attiecīgi esam nedaudz piesardzīgāki; 
risks samazināts līdz pirmsreferenduma līmenim. Augusts bija mierīgs mēnesis mūsu sabalansētajīem vidēja riska portfeļiem. 
Attiecībā uz augsta ienesīguma (AI) obligācijām, Eiropas AI uzņēmumu obligācijām sagaidāma atbalsta turpināšanās, 
pateicoties tādiem faktoriem kā Eiropas Centrālās bankas (ECB) obligāciju iegādes; saskatām nedaudz lielāku risku ASV AI tirgū 
naftas cenu pazemināšanās dēļ. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Joprojām saglabājam savu pozitīvo viedokli par akcijām ilgtermiņā, vienlaikus esam piesardzīgāki īstermiņā. Par pozitīviem 
uzskatāmi tādi faktori kā, piemēram, likviditāte, ko veido un turpina atbalstīt centrālās bankas, kā arī samērā stabilie 
makroekonomiskie dati un paaugstināta riska apetīte/tirgus tendences. Savukārt bažas rada tādi faktori kā, piemēram, 
pašreizējie gausie globālās ekonomiskās izaugsmes tempi un no tiem izrietošā ierobežotā uzņēmumu spēja gūt lielāku peļņu. 
Turklāt nav skaidrs, vai izaugsmes tempu paātrinājums, attiecībā uz kuru mēs lolojām mazas cerības pēc šīs vasaras 
notikumiem, tiešām materializēsies. Mūsuprāt, gan riska apetīte, gan investoru pašreizējā nostāja ir neitrāli signāli. ASV kotēto 
akciju VIX svārstību indekss pašlaik atrodas tā zemākajā līmenī (zem 12) kopš 2014. gada vidus, kas pats par sevi var būt 
brīdinājuma zīme. Ir risks, ka tirgu ietekmēs gan likviditāte, gan tajā valdošais noskaņojums, tāpēc esam nedaudz piesardzīgi 
attiecībā uz riskantajiem ieguldījumiem. 
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Mēneša tēma 
Klintone pret Trampu – ekonomiskā politika 

2016. gada 8. novembrī gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas 
piesaista arvien lielāku uzmanību, jo abi kandidāti – H. Klintone un 
D. Tramps – aktīvi piedalās savās prezidenta kampaņās. Ir bijis 
daudz diskusiju par šo kandidātu personībām un rakstura iezīmēm, 
taču ekonomiskā politika šajā priekšvēlēšanu kampaņā nav spēlējusi 
tik lielu lomu kā parasti. Tai pat laikā atšķirības starp kandidātu 
priekšlikumiem šajā jomā ir rekordlielas. Tādēļ esam sagatavojuši īsu 
Klintones un Trampa ekonomiskās politikas plānu salīdzinājumu. 

Sabiedrības trūcīgā daļa 
Klintone vēlas paaugstināt valstī noteikto minimālo algu no 
pašreizējiem USD 7,25/stundā līdz 12 USD/stundā, kā arī paplašināt 
dažādu pabalstu klāstu sabiedrības trūcīgajai daļai. Iedzīvotājiem, 
kuru alga būs mazāka nekā USD 9,275, nebūs jāmaksā federālais 
ienākumu nodoklis. Tramps, kurš iepriekš iestājās pret minimālās 
algas celšanu, tagad ir mainījis savu viedokli, taču nav vēlējies 
norādīt konkrētu tās līmeni. Šobrīd nav skaidrs, vai vēl joprojām 
spēkā ir viņa plāns atcelt nodokli visiem iedzīvotājiem, kuru alga ir 
mazāka par 29 000 USD gadā, (pašlaik nodokļa apmērs ir 10 – 15%). 

Sabiedrības bagātā daļa 
Klintone vēlas paaugstināt nodokļus personām ar lieliem 
ienākumiem un izskaust iespējas nemaksāt nodokļus, nodrošinot, ka 
ikviens maksā saprātīgus nodokļus. Paredzēts, ka sevišķi bagātie 
iedzīvotāji (kuru gada ienākumi pārsniedz 5 miljonus USD) maksās 
papildnodokli 4% apmērā, tādējādi federālo nodokļu apmēra griesti 
palielināsies no 39,6% līdz 43,6 procentiem. Viņa atbalsta t.s. Bafeta 
principu, proti, ka multimiljonārs nedrīkstētu maksāt tādu pašu 
nodokļa likmi kā viņa sekretāre (praksē tas nozīmē, ka ikviens 
miljonārs maksātu ienākumu nodokli vismaz 30% apmērā). Trampa 
plānā federālā ienākumu nodokļa griesti ir noteikti 33% apmērā, 
turklāt paredzot sevišķi bagātajiem iedzīvotājiem iespēju samazināt 
nodokļus gan procentuālā, gan absolūtā izteiksmē, taču izskauž 
nodokļu likumu “caurumus”, kas ļauj likumīgi izvairīties no nodokļu 
maksāšanas. Paredzēts atcelt īpašuma nodokli, kuru maksā 
bagātnieki.  

Mājsaimniecības kopumā 
Saskaņā Klintones plānu vairumam mājsaimniecību būtu jāmaksā 
apmēram tikpat liels federālais nodoklis kā pašreiz, taču viņa 
paredzējusi ieviest daudz jaunu nodokļu atvieglojumu, tostarp par 
bērnu aprūpi, medicīniskajiem izdevumiem utt. Trampa plāns paredz 
lielus nodokļu samazinājumus visām mājsaimniecībām un būtisku 
sistēmas vienkāršošanu, paredzot tikai trīs nodokļu likmes (12%, 
25% un 33%) atkarībā no ienākumu līmeņa, salīdzinot ar 
pašreizējām septiņām. Viņš vēlas ieviest jaunu apliekamā ienākuma 
atvieglojumu, lai samazinātu bērnu aprūpes izmaksas, savukārt, t.s. 
“Obamacare” sistēma tiktu likvidēta. 

Uzņēmējdarbība 
Klintone vēlas sodīt tādus uzņēmumus, kuri pārceļ savu nodokļu 
rezidenci uz ārvalstīm nodokļu dēļ, paredzot, ka no tiem tiks iekasēts 
īpašs “izstāšanās nodoklis”. Viņas plāns ir vienkāršot nodokļu 
likumus attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem, taču padarīt stingrāku 
Doda-Franka finanšu tirgus regulējumu, tostarp paredzot lielāku 
maksu ieviešanu lielajām bankām. Viņa vēlas veicināt tādas 
investīcijas, kuras sekmētu pāreju uz atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu. Tramps vēlas samazināt uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmes, paredzot, ka uzņēmumi maksās nodokli, kas 
nepārsniegs 15% (salīdzinājumā ar 35% pašlaik). Uzņēmumiem, kuri 
izvēlas repatriēt līdzekļus no ārvalstīm, būs jāmaksā vienreizējs 
nodoklis 10% apmērā. Daudzi “nevajadzīgie” noteikumi, kas rada 
šķēršļus uzņēmējdarbībai, tiks atcelti, bet attiecībā un jaunajiem 
noteikumiem tiks paredzēts pagaidu moratorijs. Saskaņā ar Trampa 

izteicieniem viņš “demontēšot” Doda-Franka regulējumu. Viņa 
enerģētikas jomas reforma nodrošināšot lētu elektroenerģiju 
nozarei, un viņš atjaunošot ogļu kā svarīga enerģijas avota lomu. 

Tirdzniecība 
Būdama valsts sekretāre, Klintone palīdzēja vienoties par Trans-
Klusā okeāna reģiona partnerība (TPP), taču tagad ir mainījusi savu 
viedokli par šo tirdzniecības līgumu, norādot, ka valdībai tagad būtu 
jāpievērš uzmanība tam, lai nodrošinātu vairāk un labāk apmaksātu 
darbavietu ASV. Viņa vēlas pārskatīt Ziemeļamerikas brīvās 
tirdzniecības līgumu (NAFTA), taču neatbalsta jaunu tarifu ieviešanu, 
dodot priekšroku nodokļu atvieglojumiem tādiem uzņēmumiem, 
kuru ražotnes atrodas ASV. Tramps vēlas mazāk brīvās tirdzniecības, 
bet vairāk “godīgas tirdzniecības”. Viņš vēlas, lai ASV izstātos no TPP 
un pārskatītu NAFTA līgumu. Valstīm, kas manipulē ar savu valūtu un 
izmanto nelikumīgas tirdzniecības subsīdijas, tikšot piemēroti jauni 
tarifi. Ķīnu nekavējoties kvalificēšot kā valsti, kas manipulē valūtu. 
Tarifi par precēm no Meksikas tikšot palielināti līdz 35%, bet par 
precēm no Ķīnas – līdz 45 procentiem.  

Valsts parāds un federālais budžets 
Saskaņā ar Klintones plānu nākamajā desmitgadē ieņēmumu 
apmēram būtu jāpalielinās par 1,2 triljoniem USD, kas lielā mērā 
nosegtu viņas piedāvāto izdevumu apmēra palielinājumu. Saskaņā 
ar Trampa sākotnējo plānu federālo ieņēmumu samazinājums 
varētu pārsniegt 10,5 miljardus USD (!). Grozītajā plānā šā iztrūkuma 
apmērs esot samazināts, taču nav skaidrības, par cik. Trampa 
grozītais plāns vēl joprojām nav pietiekami detalizēts, lai izvērtētu tā 
kopējo ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem. Tramps turpina lielā mērā 
paļauties uz pozitīvi dinamiskas izaugsmes ietekmi 
ieņēmumu/izdevumu sabalansēšanas ziņā, taču vairākums 
neatkarīgo novērotāju uzskata, ka minētā ietekme ir stipri pārspīlēta. 
Neviens no kandidātam nav ierosinājis būtiskus samazinājumus 
Amerikas lielajām un arvien izmaksu ziņā pieaugošajām sociālās 
apdrošināšanas “tiesībām”. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem valsts parāds (izņemot federālo aģentūru parādu), 
visticamāk, palielināsies no pašreizējiem 76% līdz 86% no IKP 
nākamajā desmitgadē. Klintones plānā to paredzēts nedaudz 
palielināt – līdz 87%, savukārt, Trampa sākotnējā plānā parāds 
pieaugtu līdz 127% no IKP. 

Secinājumi 
Abu kandidātu ekonomiskās politikas kopsavilkums:  
• Hilarija Klintone: nodokļu likmju celšana bagātniekiem, algu 

palielināšana – trūcīgajiem iedzīvotājiem; 
• Donalds Tramps: liels uzsvars uz nodokļu samazināšanu gan 

uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām; 
• ASV valsts parāds palielinātos daudz vairāk, ja tiktu ievēlēts 

Tramps, nevis Klintone; 
• protekcionisms ASV kļūs izteiktāks neatkarīgi no tā, kurš 

kandidāts uzvarēs vēlēšanās; taču tas būs izteiktāks gadījumā, 
ja tiks ievēlēts Tramps, nevis Klintone. 

Klintones un Trampa ekonomiskajā politikā ir diezgan daudz 
atšķirību. Saskaņā ar jaunākajiem sabiedriskās domas aptauju 
datiem par to, kuram no abiem kandidātiem vajadzētu uzvarēt, 
atšķirība viedokļos nav pārāk liela. Saskaņā ar New York Times valsts 
vēlēšanu vidējo rādītāju (2016. gada 5. septembris), Klintones  
rādītājs bija 43%, bet Trampa – 40 procenti. Šajās vēlēšanās 
interesants un unikāls ir tas, ka abi kandidāti ir visu laiku 
visnemīlētākie ASV prezidenta amata kandidāti; Klintone nepatīk 
vairāk nekā 50% politisko aptauju respondentu, savukārt Tramps 
nepatīk vairāk nekā 60% aptaujāto (saskaņā ar Gallup datiem 2016. 
gada jūlijā).   
 
Avots: SEB Nordic Outlook, August 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Terminoloģijas skaidrojums 
Lietotie termini Paskaidrojums 

Doda-Franka finanšu 
tirgus regulējums 

Doda-Franka finanšu tirgus regulējums ir vērienīgs finanšu reformu tiesību aktu kopums, kuru 2010. gadā pieņēma ASV 
prezidents Baraks Obama, reaģējot uz 2008. gada finanšu krīzi. Šā regulējuma daudzos noteikumus plānots īstenot 
vairāku gadu laikā, un tie paredzēti, lai samazinātu dažādus  ASV finanšu sistēmas riskus. 

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. 

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. 

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. 

Ziemeļamerikas brīvās 
tirdzniecības līgums  
(North American Free 
Trade Agreement) 

Vienošanās starp Meksiku, Kanādu un ASV stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī, atceļot tarifus lielai daļai preču, kas tiek 
tirgotas starp šīm valstīm.  Tā  nolūks ir veicināt ekonomisko aktivitāti starp ASV , Meksiku un Kanādu. 

Obamacare Veselības aprūpes reforma ASV, ko 2010. gadā uzsāka prezidents Baraks Obama. 

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. 

Trans-Klusā okeāna 
reģiona partnerība (TPP) 

TPP ir tirdzniecības līgums starp 12 Klusā okeāna reģiona valstīm. TPP dalībnieku IKP veido vienu trešdaļu no globālā 
IKP un vienu trešdaļu no globālās tirdzniecības apjomiem. Bez Amerikas Savienotajām Valstīm TPP dalībvalstis ir 
Kanāda, Meksika, Japāna, Austrālija un vēl septiņas valstis. 

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. augustam 
 

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2011 2012 2013 2014 2015 12 mēnešos 
kopš 

2016. gada 
sākuma 

ASV S&P 500 USD 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% -0,7% 10,1% 6,2% 

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

Austrumeiropa MSCI EM 
Eastern Europe 

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

Āzija  MSCI EM Asia USD -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% 11,1% 9,6% 

Latīņamerika MSCI EM Latin 
America 

USD -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% 16,7% 31,3% 

 
Iepriekš minētā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma ne par ieguldījumu konsultācijām, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma 
piedāvājumu. Šajā dokumentā aprakstītie materiāli un produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai personām, kas ir Amerikas 
Savienoto Valstu rezidenti (ASV personas), turklāt šāda izplatīšana varētu būt nelikumīga. SEB neatbild par investīciju lēmumiem, kas pieņemti, balstoties uz iepriekš minēto 
informāciju.  Sniegtās informācijas pamatā esošie dati iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB nevar saukt pie atbildības par informācijas pilnīgumu vai 
pareizību, vai par kaitējumu, kas var rasties šādas informācijas iegūšanas rezultātā.  
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan ar riskiem.  Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Dažkārt 
zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Ne aprakstīto 
investīciju produktu ienesīgums, ne iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums vai pamatojums.  
Pirms lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar ieguldījumu 
veikšanu fondā, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījumu atbilstību un piemērotību.  Ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam vērsties 
pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par investīcijām, kā arī vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv 


