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Tirgus apskats 
Akciju un obligāciju tirgi pēdējā mēneša laikā bija ļoti nestabili. Bažas par daudz lēnākiem pasaules ekonomikas tempiem radīja vāji 
makroekonomiskie dati (īpaši Eiropā), pazīmes, kas liecināja par pazeminātu uzticību Eiropas Centrālās bankas (ECB) spējai palīdzēt 
eirozonas ekonomikai atgūt iepriekšējo tempu, kvantitatīvās monetārās mīkstināšanas politikas ieviešanas pabeigšana ASV, ģeopolitiskās 
pārmaiņas un Ebolas vīrusa izplatība pirmajā mēneša pusē radīja strauju riska apetītes kritumu. Otrajā mēneša pusē tirgi bija atguvuši 
Oktobra vidus krituma līmeni. Galvenais iemesls šīm dramatiskajām pārmaiņām no negatīva uz pozitīvu bija atklāsme, ka iepriekšējie 
uztraukumi par ekonomisko izaugsmi Amerikas Savienotajās valstīs un pasaulē bija pārspīlētas. Daži no faktoriem, kas izraisīja augstākas 
akciju cenas, bija labi uzņēmumu ceturkšņa pārskati, lētāka degviela, uzlabots mājsaimniecību noskaņojums un labāki IKP rādītāji ASV, kā 
arī Japānas Bankas paziņojums par valstu obligāciju iepirkumu paplašināšanu. 

Vērtspapīru tirgus rādītāji* Svarīgākie notikumi Prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
+2,3% oktobrī 
+9,2% kopš gada sākuma 
+94,8% piecu gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-2,7% oktobrī 
+0,5% kopš gada sākuma 
+21,9% piecu gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-2,9% oktobrī 
-19,8% kopš gada sākuma 
-19,2% piecu gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+1,4% oktobrī 
+4,5% kopš gada sākuma 
+25,1% piecu gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-0,4%  oktobrī 
-1,3% kopš gada sākuma 
-15,6% piecu gadu laikā 

• ASV Federālo rezervju sistēma 
(FRS) pagarināja tās kvantitatīvi 
mīkstinošās monetārās politikas 
trešās kārtas jeb QE3 ietvaros 
veiktās stimulējošo obligāciju 
iegādes un saglabāja bāzes likmi 
0-0,025%; ASV IKP pieauga līdz 
gada likmei 3,5% apmērā 3. 
ceturksnī; ASV patērētāju uzticība 
sasniedza augstāko līmeni pēdējo 
septiņu gadu laikā; uzņēmumu 
peļņa 3. ceturksnī turpināja 
atbalstīt akciju cenas. 

• Investori sagaidīja ECB 
visaptverošā eirozonas banku 
finanšu veselības novērtējuma 
rezultātus; ECB turpināja 
iegādāties nodrošinātās 
obligācijas; eirozonas rūpniecības 
nozares rādītāji (PMI indekss) 
oktobrī pieauga, norādot uz pirmo 
uzņēmējdarbības aktivitātes 
paplašināšanos pēdējos trijos 
mēnešos. 

• Japānas Banka nolēma paplašināt 
tās obligācijas iepirkumu 
programmu, tādējādi sekmējot 
tās valūtas bāzes pieaugumu no 
JPY 60 - 70 triljoniem līdz JPY 80 
triljoniem gadā. 

• Krievija un Ukraina panāca 
vienošanos, kas nodrošinās 
Krievijas dabasgāzes piegādes 
šajā ziemā; Doņeckas un 
Luganskas reģionos notika 
prezidenta un parlamenta 
vēlēšanas. 

Pēc QE3 beigām, FRS bija pārliecināta, ka ASV ekonomikas atveseļošanās 
tupināsies. Tāpat FRS uzsvēra, ka bāzes likme paliks nemainīga "ilgu laiku", 
vienlaikus norādot uz pozitīvām tendencēm darba tirgū un atzīmējot, ka 
tuvākajā laikā inflācijas līmenis saglabāsies zems krītošu elektroenerģijas 
cenu dēļ. SEB paredz, ka sākotnēji likme varētu pieaugt jau 2015. gada 
vidū. Vienlaikus trešā ceturkšņa uzņēmumu peļņa bija labāka, nekā cerēts, 
un tā turpināja balstīt akciju cenas. Gandrīz puse no S&P vērtētājiem 500 
uzņēmumiem, kas ziņojuši par peļņu, 72% ir pārspējuši analītiķu 
prognozes. Arī stabilais un mierīgais noskaņojums, kas atspoguļojās 
daudzu uzņēmumu vadības izteiktajās prognozēs, bija iedrošinošs. ASV 
pārvalda biznesa ciklu un, globāli visveiksmīgākās makroekonomiskās 
inerce apvienojumā ar atbalstu ASV dolāram,  padara ASV pievilcīgu 
globālajā telpā. 
Eirozonas banku stresa testu rezultāti uzrādīja, ka visas lielās bankas, kas 
uzskatāmas par sistemātiski nozīmīgām, testus izturēja. Bankas ar lielāko 
kapitāla deficītu galvenokārt bija no bloka austrumu valstīm, tajā skaitā 
Itālija, Grieķija un Kipra, taču vismaz puse no bankām jau ir veikušas 
pietiekamu kapitāla palielinājumu. ECB sāka uzpirkt nodrošinātās 
obligācijas, un pastāvēja spekulācijas, ka tā varētu sākt iegādāties 
uzņēmumu obligācijas. Vienlaikus ar ECB pasākumiem izaugsmes 
veicināšanai un deflācijas atvairīšanai, savā programmā ietverot arī lētos 
aizdevumus un privāto aktīvu iegādes, ir veikti sagatavošanās darbi 
uzlabotai kredītu plūsmai eirozonā un ekonomiskās izaugsmes 
atveseļošanai. 
Japānas Bankas pēdējās monetārās darbības ir pretsitiens aprīlī 
pieaugušajam patēriņa nodoklim, kam bija negatīva ietekme uz iekšējo 
pieprasījumu, tādējādi mazinot spiedienu uz cenu kāpumu Japānā. Japānas 
Banka turpina īstenot politiku, izvirzot mērķi – inflāciju 2% apmērā. 
Japānas nacionālais pensiju fonds ir saņēmis pilnvaras palielināt tā 
ieguldījumu akcijās, kas neseno Japānas akciju cenu kāpumu, saglabājot 
pozitīvo noskaņojumu arī turpmāk. 

Vienošanās nodrošināt Krievijas dabasgāzes piegādes Ukrainai samazināja 
spriedzi līdz brīdim, kad strīds par gāzes piegādēm tiks skatīts tiesā 
nākamajā vasarā. Taču 2. novembrī Doņeckas un Luganskas reģionos 
notika prezidenta un parlamenta vēlēšanas, kas varētu radīt dažādus 
šķēršļus. Mēs turpinām uzskatīt, ka Krievijas un Ukrainas konflikts būs 
ilgstošs. 

* Vairāk informācijas par indeksiem atrodama dokumenta beigās. 
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Jaunāko notikumu ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 

Produktu grupa Pagājušā mēneša notikumu ietekme un turpmākās prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Pēdējā mēnesī valstu obligāciju ienesīgums bija nestabils, taču mēneša noslēgumā tika sasniegta zināma stabilitāte. Eiropas 
valstu obligāciju ienesīgums saglabāja rekordzemu līmeni, un mēs paredzam, ka tas tuvākajā laikā pieaugs. Ņemot vērā 
eirozonas inflācijas stabilizēšanos, kam sekoja gaidas par turpmāko inflācijas pieaugumu un prognozes, ka FRS uzsāks bāzes 
procentu likmju paaugstināšanu, tādējādi nodrošinot valstu obligāciju ienesīguma pieaugumu gan Eiropā, gan ASV. Investīciju 
līmeņa uzņēmumu obligāciju ienesīgumam vairs nav daudz iespēju samazināties, un šo obligāciju labākais periods šajā 
procentu likmju ciklā ir aiz muguras. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Par spīti dažādajiem rezultātiem akciju un obligāciju tirgos mūsu sabalansētie ieguldījumu portfeļi (kas ietver dažādas aktīvu 
klases) deva pozitīvus rezultātus pēdējā mēneša laikā. Skatoties nākotnē, procentu ienākumu starpība starp augsta 
ienesīguma uzņēmumu un valstu obligācijām īstermiņā obligāciju tirgū rada lielāku potenciālu, taču pakāpeniski pieaugoša 
valstu obligāciju ienesīguma prognozes nākamajā gadā turpinās radīt risku. Tādēļ īsāka termiņa augsta ienesīguma obligācijas  
būs daudz pievilcīgāks.. Kopumā ilgtermiņā mēs piesardzīgi skatāmies uz augsta ienesīguma obligācijām. Prognozes attiecībā 
uz riskantākiem ieguldījumiem sabalansētos ieguldījumu portfeļos tiek segtas ar augsta riska daļu. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Pēdējais mēnesis akciju tirgos bija ļoti svārstīgs. Neskatoties uz straujo kritumu 
pirmajā mēneša daļā, akciju tirgi atguvās otrajā mēneša daļā. Bažas par 
lēnākiem pasaules ekonomikas izaugsmes tempiem vājāku makroekonomisko 
datu dēļ bija viens no būtiskākajiem faktoriem, kāpēc investori iesaistījās 
darījumos ar zemāku riska profilu. Taču dramatiskas noskaņojuma pārmaiņas 
radīja atklāsme, ka bažas par ekonomikas izaugsmi ir pārspīlētas. Ņemot vērā 
stabilo un spēcīgo ASV ekonomikas izaugsmi, centrālo banku spēju nodrošināt 
likviditāti, lētāku elektroenerģiju un zemāku cenas un peļņas (P / E) attiecību, 
pamatots ir uzskats, ka situācija akciju tirgos uzlabosies. Uzņēmumu peļņas 
rādītājiem, kas līdz šim bijuši spēcīgi, būs būtiska nozīme, nodrošinot ilgstošāku 
kāpumu.  



2014. gada novembris 

Mēneša tēma 
Kas ir obligāciju reitings? 

Obligācijas bieži tiek raksturotas kā "droši" ieguldījumi. Tomēr, pieņemot 
lēmumu, kurās obligācijās ieguldīt, vilinoša varētu būt iespēja iegūt 
augstāku atdevi vai augstāku ienesīgumu (obligāciju izteiksmē) Jo 
augstāks ir ienesīgums, jo vairāk naudas jūs iegūstat no obligācijas. Taču 
pastāv nozīmīgi riski, kas investoriem jāsaprot, un viens no būtiskākajiem 
riskiem ir kredītrisks. Jo augstāks ienesīgums, jo augstāks ir kredītrisks un 
obligācijas risks kopumā. Viens no instrumentiem, kā izvērtēt kredītrisku, 
ir obligāciju kredītreitings. Obligāciju kredītreitings var palīdzēt noteikt 
obligāciju emitenta saistību neizpildes iespējamību. Tāpēc tā vietā, lai 
pieņemtu lēmumu, pamatojoties tikai uz obligāciju ienesīgumu, 
nepieciešams iepazīties arī ar kredītreitingiem. Šajā rakstā mēs 
iepazīstinām ar obligāciju kredītreitingu nozīmi, izskaidrojam kā reitingi 
tiek piešķirti un pārskatīti, tāpat tiek apskatītas atšķirības starp investīciju 
līmeņa un spekulatīvā līmeņa obligācijām, un obligāciju kredītreitinga 
ierobežojumiem. 

Kas ir obligāciju kredītreitings un kas sniedz kredītreitingu 
obligācijām? 
Nozīmīgākais obligāciju investīciju risks ir kredītrisks, kas ir iespējamība, ka 
obligācijas emitents nespēs veikt procentu maksājumus atbilstoši 
termiņam vai atmaksāt pamatsummu, kad beigsies obligāciju derīguma 
termiņš. Obligāciju kredītreitings ir obligāciju emitenta spēja segt savas 
finanšu saistības attiecībā uz emitēto obligāciju novērtējumu. Emitenti var 
būt valstu valdības, uzņēmumi, finanšu institūcijas, apdrošināšanas 
sabiedrības vai pašvaldības. Obligāciju kredītreitings tiek piemērots parāda 
vērtspapīriem un netiek piemērots kapitāla vērtspapīriem, piemēram, 
parastajām akcijām.  

Reitingus sniedz organizācijas, ko parasti sauc par kredītreitinga 
aģentūrām. Reitinga aģentūras pēta un novērtē obligācijas, galvenokārt 
koncentrējoties uz to kredītriska izvērtēšanu. Reitinga pakalpojumu 
ietvaros tiek apskatīta emitenta finanšu stabilitāte, neatmaksāti debitora 
parādi (ja tādi ir), izaugsmes potenciāls, biznesa stratēģija, vadība, 
konkurenti, tirgus sektors, ekonomiskais stāvoklis un citi aspekti. Ja 
emitents ir valsts iestāde nevis uzņēmums, reitinga aģentūras emitenta 
finanšu stāvokļa izvērtēšanas nolūkos var apskatīt tā nodokļu ieņēmumus, 
budžetu un reģionālo ekonomiku. 

Pastāv trīs nozīmīgākās kredītreitingu aģentūras, kas kontrolē aptuveni 
95% no kredītreitingu biznesa - Moody's Investors Service (Moody’s), 
Standard & Poor's Corporation (S&P) un Fitch Ratings (Fitch). Iegūtais 
kredītreitings atspoguļo aģentūras viedokli noteiktā brīdī, un tas tiek 
pastāvīgi pārskatīts, lai atspoguļotu jebkurus notikumus nozarē, sektorā,  
uzņēmumā vai pašvaldībā, kas varētu ietekmēt vērtspapīra tirgus cenu. 
Katra aģentūra izmanto savu metodoloģiju, lai novērtētu kredītkvalitāti, kā 
arī piemēro specifisku reitinga skalu, lai publicētu to reitingus. Parasti 
reitingi tiek izteikti, izmantojot burtu apzīmējumus diapazonā no, 
piemēram, "AAA" līdz "D", lai izteiktu aģentūras viedokli par kredītriska 
relatīvo  līmeni. Diapazons no augstākā līdz zemākajam reitingam tiek 
saukts par kredītreitinga skalu. Kredītreitinga skala, ko piedāvā S&P, 
Moody's un Fitch reitingu aģentūras, sniegta 1. tabulā.  

Investīciju un spekulatīvā līmeņa obligācijas 
Attiecībā uz sniegtajiem kredītreitingiem aģentūras klasificē emitentus un 
to obligācijas divās vispārīgās kategorijās: investīciju līmeņa obligācijas un 
obligācijas zem investīciju līmeņa (1. tabula). 

Investīciju līmeņa obligācijas tiek uzskatītas par tādām, kas, visticamāk, 
spēs izpildīt savas saistības un tām ir zema saistību neizpildes iespējamība. 
Tādējādi emitents maksās zemāku procentu likmi, lai piekļūtu kapitālam, 
nekā aizņēmēji ar riskantāku kredītprofilu. Investīciju līmeņa obligācijas 
kopumā ir vairāk piemērotas konservatīviem investoriem. Obligācijas, kas ir 
zemākas par investīciju līmeni, parasti tiek sauktas par augsta ienesīguma 
vai nederīgām obligācijām (junk bonds) un tām ir spekulatīvas pazīmes. Šo 
obligāciju ienesīgums kopumā ir augstāks, lai spētu kompensēt investoriem 
papildu risku, tāpēc tās var būt piemērotas tikai agresīviem investoriem, 
kas spēj pieņemt augstāku kredītrisku. 

Kopumā - jo zemāks ir obligācijas kredītreitings, jo lielāks saistību 
neizpildes risks. 2. tabulā sniegti dati par kumulatīvajām valstu un 
uzņēmumu saistību neizpildes likmēm (%), ņemot vērā visus investīciju un 
spekulatīvā līmeņa reitingus. Saskaņā ar tabulas datiem: a) saistību 
neizpildes likmes uzņēmumu obligācijām vēsturiski ir bijušas augstākas 
nekā saistību neizpildes likmes valsts obligācijām ar tādiem pašiem 
kredītreitingiem; b) spekulatīvā līmeņa obligācijas daudz biežāk neizpilda 
savas saistības, salīdzinot ar investīciju līmeņa obligācijām, kuras neizpilda 
savas saistības ļoti reti; c) saistību izpildes likme pieaug, pieaugot laika 
diapazonam (periods, kurā obligācijas tiek emitētas) gan investīciju, gan 
spekulatīvā līmeņa obligācijām. 

Reitingus iespējams pārskatīt 
Kredītreitingu aģentūrām, kas novērtē obligācijas, jāizskata obligāciju 
emitentu finanšu stāvoklis un jānosaka, vai atsevišķi notikumi un situācijas 
var vai nevar ietekmēt emitenta saistību izpildes vai neizpildes iespējamību. 
Ja pieaug saistību neizpildes risks, obligācijas kredītreitings tiek 

pazemināts. Ja situācija uzlabojas, obligāciju kredītreitinga aģentūras var 
uzlabot prognozes un paaugstināt kredītreitingu. 

Piemēram, obligācijas kredītrisks var tikt pazemināts emitenta finanšu stāvokļa 
dēļ vai arī situācija kopējā biznesa vidē, kurā tas iesaistīts, ir pasliktinājusies. 
Turpretim obligācijas kredītreitings var tikt paaugstināts, ja jebkurš no šiem 
faktoriem uzrāda pietiekamus uzlabojumus. Investoriem šāda viņiem piederošu 
obligāciju kredītreitinga samazināšana var samazināt šo obligāciju pašreizējo 
tirgus vērtību. Pretējais var notikt, kad obligāciju kredītreitings tiek 
paaugstināts. 

Taču, pieņemot, ka jūs līdz termiņa beigām turat obligāciju ar pazeminātu 
kredītreitingu un emitents saglabā maksātspēju un savlaicīgi veic visus 
maksājumus, pazeminājumam nebūs nekādas tiešas ietekmes uz jūsu 
faktiskajiem ienākumiem. Taču, ja jūs pārdodat šādas obligācijas pirms termiņa 
beigām, jūs varat ciest zaudējumus. Kad tiek pazemināts tādu obligāciju 
kredītreitings, kas ir iekļautas ieguldījumu fondos, šādas izmaiņas var ietekmēt 
fonda neto aktīvu vērtību, tā kā fonda neto aktīvu vērtība ir balstīta uz tajā 
ietverto ieguldījumu pašreizējo tirgus vērtību. 

Tāpat kredītaģentūras sniedz prognozes par obligāciju emitentu kredītkvalitāti, 
proti, tā var būt pozitīva prognoze, kas norāda, ka kredītreitings nākotnē var tikt 
paaugstināts, tāpat tā var būt negatīva prognoze, kas norāda, ka kredītreitings 
nākotnē var tikt pazemināts, vai arī tā var būt stabila prognoze, kas norāda, ka 
kredītreitings nākotnē netiks mainīts. Izmaiņas prognozē var ietekmēt 
obligācijas cenu. 

Obligāciju kredītreitinga ierobežojumi 
Būtiski uzsvērt, ka obligāciju kredītreitings neatspoguļo citus riska veidus, 
piemēram, tirgus vai likviditātes riskus, kas arī var ietekmēt obligācijas vērtību. 
Tāpat kredītreitings neņem vērā cenu, par kuru investors vērtspapīru ir 
iegādājies, vai cenu, par kādu vērtspapīrs varētu tikt pārdots. Jums nevajadzētu 
interpretēt kredītreitingu kā investīciju konsultāciju, tāpat to nevajadzētu 
uzskatīt par ieteikumu pirkt, pārdot vai turēt vērtspapīrus. Kredītreitings nav 
garantija, ka finanšu obligācija tiks atmaksāta. Piemēram, "AAA" kredītreitings, 
kas piemērots parāda instrumentam, nenozīmē, ka investors vienmēr un pilnīgi 
droši saņems maksājumus - instrumenti, kuriem piešķirts šāds kredītreitings, 
dažkārt var nepildīt savas saistības. 
 
1. tabula. Kredītreitinga skala, ko piedāvā S&P, Moody's un Fitch reitingu 
aģentūras 

Reitinga apraksts S&P Moody’s Fitch 

Minimālais 
kredītrisks 

In
ve

st
īc

iju
 lī

m
en

is
 

AAA AAA Aaa 

Ļoti zems kredītrisks 
AA + 
AA 
AA – 

AA + 
AA 
AA – 

Aa 1 
Aa 2 
Aa 3 

Zems kredītrisks 
A+ 
A 
A – 

A+ 
A 
A – 

A 1 
A 2 
A 3 

Vidējs kredītrisks 
BBB + 
BBB 
BBB – 

BBB + 
BBB 
BBB – 

Baa 1 
Baa 2 
Baa 3 

Būtisks kredītrisks 

Sp
ek

ul
at

īv
ai

s 
līm

en
is

 

BB + 
BB 
BB – 

BB + 
BB 
BB – 

Ba 1 
Ba 2 
Ba 3 

Augsts kredītrisks 
B + 
B 
B – 

B + 
B 
B – 

B 1 
B 2 
B 3 

Ļoti augsts 
kredītrisks 

CCC+ 
CCC 
CCC – 

CCC+ 
CCC 
CCC – 

Caa 1 
Caa 2 
Caa 3 

Nespēj izpildīt 
saistību vai tuvu 

saistību neizpildei ar 
iespēju atveseļoties 

CC 
C 

CC 
C 

Ca 
 

Nespēj izpildīt 
saistības ar nelielu 

iespēju atveseļoties 

SD 
D 

DDD 
DD 
D 

C 

2. tabula. S&P kumulatīvās valstu un uzņēmumu saistību neizpildes likmes (%), 
ņemot vērā visus investīciju un spekulatīvos līmeņus (1975-2012). 

 Laika diapazons (gados) 

Emitents 1 2 4 6 8 10 15 

Investīciju līmeņa obligācijas 

Valsts 0,0 0,1 0,6 1,2 1,5 1,7 2,5 

Uzņēmums 0,1 0,3 0,8 1,4 1,9 2,5 3,5 

Spekulatīvā līmeņa obligācijas 

Valsts 2,7 5,1 9,1 13,6 18,4 20,6 24,8 

Uzņēmums 4,1 8,1 14,2 18,3 21,2 23,5 27,1 

3. tabula. Valstu kredītreitingi Baltijā (S&P) 

Valsts Reitings Prognoze 

Igaunija AA- Stabils 

Latvija A- Stabils 

Lietuva A- Stabils 
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Nobeigums 
Obligāciju reitingi var būt lietderīgs informācijas avots, vērtējot obligāciju 
emitenta kredītrisku un salīdzinot dažādu ieguldījumu riskus jūsu portfelī. 
Taču, ja jūs izmantojat obligāciju reitingus, jums jāizprot to ierobežojumi. 
Jums nevajadzētu balstīt savu lēmumu par investīciju veikšanu tikai uz 
obligāciju reitingu vai uzskatīt obligāciju reitingu par investīciju 
konsultāciju. Tas ir tikai reitinga aģentūru viedoklis. Tāpat atcerieties, ka 
kredītreitingi ietver tikai kredītrisku. Tie neietver tādus riskus kā likviditātes 
risku, procentu likmju risku vai tirgus risku, vai avansa maksājumu risku. 

Kopumā, ja jūs izmantojat obligāciju reitingus, tiem jāpapildina, nevis jāaizvieto 
jūsu veiktā izpēte, analīze un spriedums, kas nosaka, vai ieguldījums atbilst jūsu 
vajadzībām. Kopumā jums jāzina, ko jūs pērkat, un veiciet tikai tādus 
ieguldījumus, kurus jūs saprotat. Ja jums trūkst zināšanu, vienmēr, ieguldot 
obligācijās, varat konsultēties ar profesionāļiem. 
 

Avoti: Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s, ASV Vērtspapīru un valūtas maiņas 
komisija, Morgan Stanley.
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Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

Ar aktīviem nodrošināti 
vērtspapīri (asset-backed 
security; ABS) 

Finanšu instrumenti, kas nodrošināti ar aizdevumiem, nomas līgumiem vai debitoru parādiem, izņemot 
vērtspapīrus, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu un hipotēku. Investoru gadījumā ar aktīviem nodrošināto 
vērtspapīru iegāde ir alternatīva ieguldījumiem uzņēmumu obligācijās. 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu to gatavo preču un pakalpojumu monetārā vērtība, kas saražotas kādas valsts teritorijā noteiktā laika 
posmā (parasti aprēķina gada IKP). IKP ietver visu privāto un valsts patēriņu, valsts izdevumus, ieguldījumus un 
eksporta un importa starpību, kas attiecas uz noteikto teritoriju. 

Nodrošinātās obligācijas 
(covered bonds) 

Nodrošinātās obligācijas ir vērtspapīri, kas ietver vai nu privātā vai publiskā sektora aizdevumu kopumu. 
Nodrošinātās obligācijas daudzējādā ziņā ir līdzīgas hipotēkām un ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem. 

Ilgums Preču un pakalpojumu cenu vispārēja samazināšanās. Deflāciju var izraisīt apgrozībā esošā naudas daudzuma 
samazināšanās, kā arī valsts vai personisko izdevumu samazināšana. Deflācija ir inflācijas pretstats, un tā ir 
cieši saistīta ar bezdarba līmeņa palielināšanos, jo ekonomikā samazinās pieprasījums pēc precēm un 
pakalpojumiem, kas savukārt var izraisīt depresiju. Centrālās bankas cenšas apturēt smagu deflāciju, kā arī 
smagu inflāciju, lai iespējami mazinātu pārāk strauju cenu samazināšanos. 

Investīciju līmeņa obligācijas,  
spekulatīvās obligācijas 

Investīciju līmeņa obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par 
salīdzinoši zemu saistību neizpildes risku. Spekulatīvās obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām 
piešķirtais kredītreitings liecina par saistību neizpildes risku, kas ir salīdzinoši augstāks nekā investīciju līmeņa 
obligācijām. Tā kā saistību neizpildes risks ir augstāks, šīs obligācijas maksā lielākus kupona maksājumus, proti, 
ir ienesīgākas nekā investīciju līmeņa obligācijas.  
Lai sniegtu obligāciju kredītkvalitātes vērtējumu, divas galvenās kredītreitingu aģentūras „Standard & Poor's” 
(„S&P”) un „Moody’s” izmanto dažādus apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B. 
Obligācijas, kurām aģentūra „S&P” piešķīrusi apzīmējumus AAA vai AA (augsta kredītkvalitāte) un A vai BBB 
(vidēja kredītkvalitāte), ir uzskatāmas par investīciju līmeņa obligācijām. Zemāks obligāciju kredītreitings 
(apzīmējumi BB, B, CCC utt.) liecina par zemu kredītkvalitāti, un attiecīgās obligācijas parasti dēvē par 
spekulatīvajām vai augsta riska obligācijām. 

Cenas un peļņas attiecība (P/E)  Attiecība starp uzņēmuma akcijas pašreizējo cenu un peļņu uz vienu akciju pagājušajā gadā. Piemēram, ja 
vienas uzņēmuma akcijas cena pašlaik ir EUR 100 un peļņa uz vienu akciju pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi EUR 
10, tad šo akciju cenas un peļņas attiecība ir 10. Kopumā augsts cenas/peļņas rādītājs liecina par to, ka investori 
paredz straujāku attiecīgā uzņēmuma peļņas palielināšanos, salīdzinot ar citiem, kuru akciju cenas/peļņas 
attiecība ir zemāka. Taču cenas / peļņas rādītājs pats par sevi neko neparāda. Parasti tiek salīdzināta vienas 
nozares uzņēmumu cenas /peļņas attiecība ar tirgus vidējo rādītāju, kā arī uzņēmuma esošo rādītāju ar 
vēsturisko vidējo. 

Iepirkumu menedžeru indeksi 
(PMI) 

Rādītājs, kas raksturo ekonomisko situāciju rūpniecības nozarē. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus 
galvenos rādītājus: jaunos pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu un piegādātāju veiktās piegādes un darba 
vidi. Ja PMI rādītājs ir lielāks par 50, tiek uzskatīts, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme attiecībā pret 
iepriekšējo mēnesi. Ja rādītājs ir mazāks par 50, nozarē vērojama palēnināšanās; ja rādītājs ir tieši 50, nekādas 
pārmaiņas nav notikušas. 

Kvantitatīvā monetārās 
mīkstināšanas politika 
(quantitative easing) 

Netradicionāla monetārā politika, saskaņā ar kuru centrālā banka uzpērk tirgū pieejamos valsts vērtspapīrus vai 
citus vērtspapīrus, lai samazinātu procentu likmes un palielinātu naudas daudzumu. Kvantitatīvā monetārās 
mīkstināšanas politika palielina naudas daudzumu, iepludinot kapitālu finanšu iestādēs, lai tādējādi veicinātu 
plašāku kreditēšanu un likviditāti. 

Ienesīgums Ieguldījuma rentabilitāte. Tas attiecas uz procentu maksājumiem vai dividendēm, ko izmaksā saistībā ar 
vērtspapīriem, un parasti to izsaka procentos gadā, pamatojoties uz ieguldījuma cenu un tā pašreizējo tirgus 
vērtību vai nominālvērtību. 

 
Vērtspapīru tirgus indeksu vērtības svārstības pēdējo piecu gadu laikā līdz 2014. gada 31. oktobrim 

Reģions Indekss Valūta 

Vērtības rādītāji 

2009 2010 2011 2012 2013 12 mēneši 
Kopš 2014. 

gada 
sākuma 

ASV  S&P 500 USD 23,5% 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 14,9% 9,2% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 22,5% -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,4% 0,5% 

Austrumeiropa MSCI EM 
Eastern 
Europe 

USD 79,3% 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -23,0% -19,8% 

Āzija  MSCI EM 
Asia 

USD 70,3% 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 3,3% 4,5% 

Latīņamerika MSCI EM 
Latin 
America 

USD 98,1% 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -8,5% -1,3% 

 
Šajā dokumentā minētā informācija ir sniegta tikai informatīvos nolūkos. Šī informācija nav uzskatāma par rekomendāciju vai konsultāciju investīciju jautājumos, un tā nav 
kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Šajā dokumentā minētie materiāli un produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienoto Valstu (ASV) 
teritorijā vai personām, kas ir ASV rezidenti jeb tā saucamie ASV pilsoņi, un šāda izplatīšana vai pārdošana var tikt uzskatīta par pretlikumīgu. SEB nav atbildīga par investīciju 
lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz minēto informāciju. Sniegtās informācijas pamatā ir dati, kas iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par uzticamiem. SEB 
neuzņemas atbildību par šajā dokumentā minētās informācijas precizitāti vai pilnīgumu, vai par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties, izmantojot nepilnīgu 
informāciju. 
Investīcijas akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistītas ar iespējām un risku. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Atsevišķos gadījumos 
zaudējumi var būt lielāki nekā sākotnējās investīcijas. Ja investīcijas tiek veiktas ārvalstu tirgos, peļņu var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Minēto investīciju produktu un 
finanšu indeksu ienesīgums iepriekšējos vai nākamajos periodos negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē, nedz arī ir uzskatāms par orientējošu rādītāju attiecībā uz 
turpmāko ienesīgumu. 
Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulatīvos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar investīcijām attiecīgajā 
fondā, un izvērtēt visus riskus, kas saistīti ar attiecīgo ieguldījumu, kā arī apsvērt ieguldījuma atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešams, plašāku skaidrojumu Jums sniegs 
SEB konsultants vai – nodokļu jautājumos – attiecīgās jomas speciālists. Vispārīga informācija par investīciju jautājumiem un vērtspapīriem pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv 


