
 

 

 

Ikmēneša informatīvs izdevums 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
ASV Federālo rezervju bankas pirmā bāzes procentu likmju 

celšana turpinās noteikt noskaņojumu tirgū 

  2015. gada aprīlis 
Tirgus apskats 
Pēc spēcīga cenu  pieauguma akciju tirgū  gada sākumā, marta otrajā pusē,  akciju tirgi piedzīvoja lejupslīdi, ko ietekmēja  uzņēmumu 
peļņas paziņošanas perioda dati. ASV Federālo rezervju bankas pirmā bāzes procentu likmju celšana turpinās noteikt noskaņojumu tirgū 
un veicinās lielāku tirgus svārstīgumu. Tas ir laiks tirgū, kad labas ziņas par ASV makroekonomiku tiek uzskatītas par sliktām ziņām un 
otrādi. Akciju tirgus potenciāls vairāku turpmāko mēnešu laikā būs ierobežotāks. Arī ģeopolitiskie riski (piemēram, Ukrainas/Krievijas un 
Irākas/Sīrijas/IS notikumi) ir faktori, kas var ātri palielināt lejupslīdes risku. Taču Eiropas Centrālās bankas (ECB), Japānas Bankas un Ķīnas 
Tautas bankas atbalsts, kā arī ASV ekonomikas stabilitāte 2015. - 2016. gadā būs turpmākās un iespējams straujākas globālās izaugsmes 
pamatā.  

Vērtspapīru tirgus rādītāji * Galvenie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
-1,7% martā 
+0,4% kopš gada sākuma 
+76,8% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+2,9% martā 
+18,3% kopš gada sākuma 
+37,1% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-1,9% martā 
+10,9% kopš gada sākuma 
-40,0% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+0,3% martā 
+5,1% kopš gada sākuma 
+18,4% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-7,6% martā 
-10,1% kopš gada sākuma 
-41,2% 5 gadu laikā 

Noskaņojumu Amerikas Savienoto Valstu tirgū joprojām nosaka procentu likmju celšanas prognozes. 
Pēc tik ļoti gaidītās Federālo rezervju bankas sanāksmes martā ASV centrālā banka ir veikusi izmaiņas procentu 
likmes norādījumu formulējumā, ko var uzskatīt par apstiprinājumu tam, ka bāzes procentu likmju celšana tiek 
plānota šogad – tā būs pirmā centrālās bankas bāzes procentu likmju celšana kopš 2006. gada, tiesa gan tās 
tempi būs lēnāki nekā paredzēts – kas ir iepriecinājis finanšu tirgus. Centrālā banka ir pārskatījusi savas IKP un 
inflācijas prognozes – šie rādītāji krasi samazinājušies. Saskaņā ar SEB prognozēm pirmais Federālo 
rezervju bankas likmju paaugstinājums sagaidāms 2015. gada septembrī. Tirgus dalībnieku uzmanības 
centrā būs ekonomiskie dati un gaidāmā peļņas sezona. Izskatās, ka tirgū ir iestājies tāds laiks, kad labas ziņas 
par ASV makroekonomiku tiek uzskatītas par sliktām ziņām un otrādi. Saskaņā ar jaunākajiem datiem 
ražošanas darbība un inflācijas rādītāji bijuši nedaudz lielāki par plānotajiem (sliktas ziņas), turpretī 
nodarbinātības rādītāji bijuši daudz sliktāki nekā prognozēts (labas ziņas). Attiecībā uz peļņas sezonu pastāv 
risks, ka ASV peļņa būs mazāka nekā plānots stiprā ASV dolāra dēļ. Par ASV 2015. gada 1. ceturkšņa 
ekonomiskajiem rādītājiem kopumā varētu teikt, ka tie drīzāk ir sagādājuši vilšanos, nevis pārsteigumu.  

Ņemot vērā ECB 1,1 triljonu EUR kvantitatīvās mīkstināšanas (KM) programmas īstenošanu, eiro vājināšanos un 
enerģijas cenu samazināšanos, šķiet, Eiropas ekonomikas situācijā pašlaik beidzot ir saskatāmi 
uzlabojumi, attiecīgi būtu jāpalielinās Eiropas uzņēmumu peļņai, kas savukārt būs atbalsts Eiropas tirgiem. 
Iespējams, ka eiro vājināšanās labvēlīgi ietekmēs eirozonas eksportus, palielinoties ražošanas darbībai reģionā. 
Arī pakalpojumu nozare, šķiet, ir atveseļošanās stadijā. Eirozonas galvenie rūpju iemesli ir augsts bezdarbs un 
deflācijas risks. Bezdarba likme pārsniedz 11% (martā: 11,3%), savukārt, inflācija vēl joprojām ir negatīva 
(martā: - 0,1%). Taču svarīgākais inflācijas samazināšanās faktors ir bijis naftas cenu samazinājums, kas gan 
nav tik slikti kā deflācija, kuras dēļ mājsaimniecības un uzņēmumi samazina savus izdevumus, gaidot turpmāku 
cenu kritumu, kā rezultātā notiek tautsaimniecības lejupslīde. Tikmēr eiro vājināšanās, kas palielina importa 
cenas, norāda uz to, ka uz deflāciju tiek izdarīts spiediens un ka eirozonā cenas iespējams drīz celsies. 
Saglabājas riski Grieķijā, kas turpina sarunas ar saviem kreditoriem par vēl vienu glābšanas pasākumu. 
Mūsuprāt, vēl ir pāragri runāt par krīzes pārvarēšanu Grieķijā. 

Zviedrijas centrālā banka pārsteidza tirgus, izvēloties vēl vairāk samazināt savas jau tā negatīvās 
procentu likmes no -0.10% līdz -0.25%. Taču ārvalsts valūtu tirgus intervences (kronu pārdošanai un 
ārvalsts valūtu pirkšanai) varētu radīt nelielu ietekmi, un centrālā banka ir gatava ķerties klāt arī šādām 
intervencēm. Saskaņā ar Krievijas ekonomikas ministra pausto 2015. gada pirmajos divos mēnešos 
Krievijas ekonomikas apmērs ir samazinājies par 1,5 procentiem. Nākotnē samazinājums, iespējams, vēl 
vairāk palielināsies. Ķīnas ražošanas darbības lejupslīde, nekustamā īpašuma tirgus vājums un risks, ka 
ekonomiskā izaugsme būs mazāka par valdības plānotajiem 7%, vairo cerības, ka Ķīnas valdība ķersies pie 
papildu stimulēšanas pasākumiem. Pēdējā laikā Saūda Arābijā un Jemenā notiekošo cīņu rezultātā ir 
palielinājušās naftas cenas. Tomēr bažas par cīņu ietekmi ir samazinājušās, jo tās notikušas tālu no jutīgā 
jūras transporta maršruta starp Adenas līci un Sarkano jūru. 

* Sīkāka informācija par indeksiem ir iekļauta dokumenta beigās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 
Produktu grupa Pagājušā mēneša notikumu ietekme un turpmākās prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

ASV ekonomisko rādītāju pasliktināšanās, Federālo rezervju bankas IKP un inflācijas prognožu lejupvērstās korekcijas, kā arī 
prognozes, ka procentu likmju celšana notiks vēlāk, ir ietekmējis ASV valsts obligāciju ienesīguma samazināšanos. Eirozonas 
valstu obligāciju ienesīgumu samazināja ECB obligāciju pirkšanas programmas uzsākšana martā. Turpmākā obligāciju 
pirkšana vēl kādu laiku var noturēt lejupvērsto obligāciju ienesīguma tendenci. Tomēr stabilāki ekonomiskie apstākļi un 
paredzamā inflācijas palielināšanās, kā arī izmaiņas prognozēs par Federālo rezervju bankas procentu likmju celšanu var 
novest pie valsts obligāciju ienesīguma pakāpeniska palielinājuma nākotnē. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Marts ir bijis trešais ražīgais mēnesis pēc kārtas mūsu sabalansētā vidēji augsta riska portfeļiem, lielākoties tāpēc, ka tika 
izmantotas galvenokārt ar Eiropas akciju tirgu palielināšanos saistītās priekšrocības. Gaidas par augsta riska ieguldījumu 
sniegumu sabalansētu vidēja augsta riska portfeļos tiek nosegtas ar augsta riska līmeņa aktīviem. Raugoties nākotnē, vidēja 
riska obligāciju tirgū –  augsta ienesīguma obligācijas – īsāka termiņa augsta ienesīguma obligācijas joprojām ir uzskatāmas 
par pievilcīgiem fiksētā ienākuma ieguldījumiem. Mēs saskatām lielāku risku ASV augsta ienesīguma obligāciju tirgū nestabilo 
naftas cenu dēļ, nedaudz mazāks risks ir Eiropas augsta ienesīguma obligācijām, kuras raksturo zemāks ienesīgums, bet 
stabilākas tendences. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Pēc spēcīgajiem akciju rezultātiem gada sākumā marta otrajā pusē akciju tirgi piedzīvoja lejupslīdi, ko ietekmēja uzņēmumu 
peļņas paziņošanas perioda dati. Raugoties uz nākamajiem 12 mēnešiem, sagaidāms, ka akciju tirgus saglabāsies kā vislabākā 
aktīvu klase, taču vairākus turpmākos mēnešus tās potenciāls būs ierobežotāks. ECB obligāciju pirkšana palīdzēs uzturēt 
Eiropas uzņēmumu akciju vērtību, savukārt eksportētāji gūs labumu no eiro vājināšanās. Mūsuprāt, priekšroka dodama 
ieguldījumiem globālo uzņēmumu akcijās. Jaunattīstības tirgu vidū vislielākais potenciāls saskatāms Āzijā (stimulējošie 
pasākumi un citas reformas padara Ķīnu pievilcīgu). 



2015. gada aprīlis 
Mēneša tēma 
Kas ir kvantitatīvā mīkstināšana? 

Valdību un centrālo banku galvenais mērķis ir uzturēt stabilu 
ekonomikas izaugsmes tempu – ne pārāk ātru, kas varētu novest pie 
nekontrolējamības pārkaršanas dēļ, taču arī ne pārāk lēnu, kas 
varētu novest pie stagnācijas. Viens no centrālo banku galvenajiem 
instrumentiem ir izaugsmes kontrolēšana, paaugstinot vai 
pazeminot procentu likmes. Zemākas procentu likmes mudina 
cilvēkus vai uzņēmumus tērēt naudu, nevis veidot uzkrājumus 
(tādējādi veicinot ekonomikas attīstību), turpretī augstākas procentu 
likmes mudina cilvēkus vai uzņēmumus veidot uzkrājumus, nevis 
tērēt (tādējādi neļaujot ekonomikai pārkarst). Taču, kad procentu 
likmes ir tuvu nulles līmenim un pastāv ekonomikas lejupslīdes vai 
depresijas draudi, centrālās bankas izmanto dažādas stratēģijas. 
Viena no tām ir kvantitatīvā mīkstināšana (KM). Pēdējo vairāku gadu 
laikā pēc 2007.-2008. gada globālās finanšu krīzes attīstīto tirgu 
centrālās bankas ir izmantojušas šo stratēģiju diezgan daudz. Šajā 
rakstā skaidrots, kā darbojas KM, kādi ir ieguvumi no tās un riski, 
kurās valstīs šī stratēģija jau ir izmēģināta un kā tā darbojas. 

Kā darbojas KM? 
Visbiežāk KM tiek raksturota kā jaunas naudas drukāšana un tās tieša 
iepludināšana ekonomikā. Bet kas īsti ir KM un kā tā darbojas? KM ir 
monetārās politikas veids, kuru izmantojot, centrālā banka – tāpat kā 
Eiropas Centrālās banka (ECB) - iepludina tirgū naudu, lai stimulētu 
ekonomiku un novērstu deflāciju gadījumos, kad tradicionālā 
monetārā politika kļuvusi neefektīva. Tas tiek darīts ar mērķi, lai, 
centrālajai bankai iepludinot tirgū pietiekami daudz naudas, tiktu 
radīta šādu notikumu ķēde: 

 

KM vissvarīgākais aspekts ir, ka centrālā banka rada jaunu naudu tās 
izmantošanai ekonomikā. To var izdarīt tikai centrālā banka, jo visi 
pieņem tās naudu kā maksāšanas līdzekli. Formulējums „naudas 
drukāšana” nav īsti pareizs, jo centrālā banka nedrukā nauda – tā 
vienkārši rada jaunu naudu, nospiežot datora taustiņu (rada naudu 
elektroniski), faktiski palielinot kredītu savā bankas kontā. Pēc tam tā 
var izmantot šo jauno naudu, lai pirktu dažādus aktīvus: valsts 
obligācijas, uzņēmumu obligācijas, akcijas vai citus aktīvus. Centrālā 
banka parasti pērk finanšu institūciju, piemēram, banku, obligācijas. 
Tas tiek darīts ar mērķi, lai palielinātu minēto iestāžu vēlmi aizdot 
naudu par zemākām procentu likmēm, tādējādi palielinot finanšu 
sistēmā esošās naudas apjomu un mudinot finanšu iestādes palielināt 
aizdevumu apjomu gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Tas, 
savukārt, ļauj uzņēmumiem un privātpersonām gan ieguldīt, gan tērēt 
vairāk, kā rezultātā, cerams, palielināsies ekonomiskā izaugsme. 

 

Ieguvumi un riski 
KM pozitīvais aspekts ir ekonomiskās izaugsmes veicināšana, ņemot 
vērā, ka KM tā sekmē naudas līdzekļu aizdošanu un aizņemšanos. 
Vispārīgs KM stratēģijas priekšnoteikums ir, ka centrālās bankas var 
samazināt ilgtermiņa procentu likmes un nodrošināt finanšu 
institūcijām vairāk naudas. Tāpēc šīm iestādēm būtu jāaizdod nauda 
par zemākiem procentiem. Zemas procentu likmes parasti palielina 
aizņemšanās apjomus. Tā kā ekonomikā ieplūdīs vairāk naudas, 
patērētājiem būs vairāk naudas, ko tērēt. Tas savukārt palielinās 
uzņēmumu peļņu un ļaus radīt jaunas darba vietas, tādējādi stimulējot 
akciju tirgu. KM var samazināt arī deflācijas prognozes, saglabājot 

procentu likmes zemā līmenī. Tā var veicināt arī eksportu, palielinot naudas 
bāzi un samazinot vietējās valūtas vērtību attiecībā pret ārvalstu valūtām, 
padarot vietējās preces un pakalpojumus pievilcīgākus no cenas viedokļa 
ārvalstīs. Galu galā šiem faktoriem būtu jāvairo patērētāju uzticēšanās un 
jāsekmē ekonomikas atveseļošanās. 

Daudzi argumenti par labu KM ir pamatoti no teorētiskā viedokļa, taču 
praksē KM tiek arī kritizēta. Kritiķi norāda, ka KM parasti noved pie 
īstermiņa ieguvumiem un riska, ka ilgtermiņā problēmas palielināsies. 

Piemēram, mudināšana uzņemties kredītus var būt gan izdevīga, gan 
nodarīt ļaunumu. Kā minēts iepriekš, zemas procentu likmes veicina 
papildu aizņemšanos gan no patērētāju, gan no  uzņēmumu puses. Taču, 
lai arī zināms kredītu apjoms var palīdzēt stimulēt ekonomiku, pārāk daudz 
aizdevumu un pārmērīgs parāda apjoms var vēl vairāk pasliktināt jau tā 
trauslo ekonomiku. Turklāt KM var radīt paaugstinātu valsts budžeta 
deficītu (kā tas notika ASV 2010. gadā, kad faktiski tika sasniegti valsts 
parāda griesti). Vēl viens no riska veidiem – KM var radīt daudz lielāku 
inflāciju, nekā prognozēts. Tā kā ekonomikas apritē būs vairāk naudas, 
cenas palielināsies. Galvenais iemesls – lai gan naudas piedāvājums 
palielinās, preču piegādes apjomi paliek nemainīgi. Tādējādi, palielinās 
konkurence par precēm, kas rada cenu pieaugumu, kas savukārt noved pie 
inflācijas. Pārmērīga inflācija rada cenu un ienākumu izkropļojumu, kā arī 
var novest pie ekonomikas neefektīvas funkcionēšanas. Pastāv arī valūtu 
risks. KM var pārāk samazināt vietējās valūtas vērtību, jo ārvalstis var 
zaudēt uzticību valstij, kura īsteno agresīvu KM stratēģiju, jo tās var 
uzskatīt, ka minētais atspoguļo valsts nespēju panākt faktisku izaugsmi un 
nokārtot savas parādsaistības. Arī tad, kad runa ir par starptautisko 
tirdzniecību, citas valstis var nevēlēties mainīt savas preces un 
pakalpojumus pret, viņuprāt, nevērtīgu valūtu. Visbeidzot, pastāv risks, ka 
tad, kad centrālā banka pārstās „drukāt naudu”, ekonomikas 
atveseļošanās process apstāsies, vai vēl sliktāk – atsāksies atgriezenisks 
process. Lai gan ir cerība, ka patiesas atveseļošanās pamatā būs jaunā 
patērētāju uzticība, daudzi uzskata šīs programmas tikai par īstermiņa 
risinājumu. Piemērs minētajam – akciju tirgu aktivitāte nereti samazinās 
brīdī, kad tiek paziņots vai spekulēts par KM programmas īstenošanas 
izbeigšanu. 

Kurās valstīs KM jau ir veikta un kā tieši tas notika? 
Politiku, ko dēvē par KM, pirmo reizi īstenoja Japānas Banka, lai apkarotu 
iekšzemes deflāciju pēc 2000. gada. Kopš pasaules finanšu krīzes 2007.-
2008. gadā šī politika tikusi izmantota arī ASV, Apvienotajā Karalistē un 
eirozonas valstīs, minēto valstu lielā recesijas riska dēļ. Japānā KM 
īstenošanas rezultāti nebija pārāk veiksmīgi, Japānas Banka vēl joprojām 
iepludina naudu savā ekonomikā, mēģinot to atdzīvināt un radīt inflāciju 
pēc ilgu gadu deflācijas un tautsaimniecības stagnācijas. ASV īstenoja KM 
trīs kārtās no 2008. gada novembra līdz 2014. gada oktobrim. KM 
programmas īstenošana ASV šobrīd ir pabeigta. Tā tiek vērtēta kā ļoti 
veiksmīga, jo tā ir sekmējusi būtisku bezdarba samazinājumu un novirzījusi 
ekonomisko izaugsmi atpakaļ uz pareizā ceļa. KM programmas īstenošana 
Lielbritānijā laika posmā no 2009.gada marta līdz 2012. gada jūlijam 
sekmēja bezdarba samazināšanos, uzturēja inflāciju un palielināja IKP 
kopējo apmēru par apmēram trīs procentiem. Tomēr KM programma tika 
kritizēta par to, ka tā ir saasinājusi nevienlīdzību, daļēji tāpēc, ka tās 
ieviešana palīdzēja bankām, kurām tika piešķirtas lielas naudas summas, 
savukārt maz tika darīts, lai atbalstītu mazos uzņēmumus un 
mājsaimniecības, kā arī tāpēc, ka lielākie ieguvēji no KM programmas bija 
turīgās ģimenes, ņemot vērā, ka palielinājās to īpašumā esošo akciju un 
obligāciju vērtība. Eirozona ir pārcietusi trīs gadu stagnāciju, bezdarba 
līmenis turas divciparu līmenī, un dažās valstīs ir iestājusies recesija. Arī 
valūtas bloks ir ieslīdējis deflācijā. Visi ECB izmantotie tradicionālie 
monetārie instrumenti nav palīdzējuši atveseļot ekonomiku. ECB ir 
noraizējusies par deflācijas spirāli – mājsaimniecībām un uzņēmumiem 
samazinot izdevumus, gaidot cenu turpmāku samazināšanos, ekonomika 
grims recesijā. Tāpēc arī ECB ir uzsākusi KM programmas īstenošanu. 
Pašlaik noteikts, ka tā ilgs līdz 2016. gada septembrim, cerot uz tik pat 
veiksmīgu iznākumu kā ASV.  

Secinājums 
KM ir centrālo banku monetārās politikas instruments ekonomikas 
stimulēšanai laikā, kad tradicionālie monetārās politikas instrumenti 
(piemēram, procentu likmju pazemināšana), nav efektīvi. Nav šaubu, ka 
KM dod zināmu labumu grūtībās nonākušām valstīm. Tomēr, lai gan KM 
programmas var sekmēt ekonomikas izaugsmi, tās var novest valsti arī vēl 
dziļākā krīzē. Veiksmīgas KM programmas atslēga ir stratēģiski īstenot to 
tieši tik ilgi, lai veicinātu patiesu un ilgstošu uzlabojumu. Diemžēl to panākt 
ir daudz vieglāk vārdos nekā darbos. Tā rezultātā KM bieži vien izmanto kā 
pēdējo līdzekli, kad ekonomiku apdraud liels recesijas risks. Ņemot vērā 
precedentus, KM programmas īstenošanai ir bijuši ļoti veiksmīgi rezultāti, 
taču ir bijuši arī gadījumi, kad plānotais efekts netika sasniegts. 
 
Avoti: The Economist, BBC, Financial Times, The Guardian, Bloomberg, 

European Central Bank.



2015. gada aprīlis 
Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu vienas valsts robežās saražoto gatavo preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē noteiktā laika 
posmā, lai gan IKP parasti aprēķina ik gadu. Tas iekļauj visu privāto un valsts patēriņu, valsts izdevumus, 
investīcijas un eksportus, atskaitot importu konkrētajā valstī. 

Ilgums Obligāciju cenas jutīguma uz procentu likmju pārmaiņām rādītājs. Ilgumu izsaka kā gadu skaitu. Ja procentu 
likmes palielinās, tad obligāciju cenas samazinās, turpretī procentu likmju samazinājums nozīmē obligāciju 
cenu palielinājumu. Ilguma skaitli nosaka ar sarežģītu aprēķinu, kas ietver tagadnes vērtību, ienesīgumu, 
kupona likmi, galīgo termiņu un citus faktorus. Laimīgā kārtā investoriem šis rādītājs ir standarta dati, kas tiek 
norādīti visaptverošu obligāciju un obligāciju kopfondu informācijā. Jo lielāks ilguma skaitlis, jo lielāks procentu 
likmju risks vai obligāciju cenu atlīdzība.  

Deflācija Vispārējs preču un pakalpojumu cenu kritums. Deflāciju var izraisīt naudas piedāvājuma samazinājums, kā arī 
valsts vai personīgo izdevumu samazinājums. Inflācijas pretstata - deflācijas - blakusparādība ir bezdarba 
pieaugums, jo pieprasījuma līmenis ekonomikā samazinās, kas var novest pie ekonomiskās depresijas. 
Centrālās bankas mēģina apstādināt gan izteiktu deflāciju, gan izteiktu inflāciju, lai līdz minimumam 
samazinātu pārmērīgu cenu kritumu. 

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 kredītreitingu aģentūras - Standard & Poor's (S & P) un Moody's – izmanto dažādus 
apzīmējumus (lielie un mazie burti „A“ un „B“), lai atspoguļotu obligācijas kredītreitingu. 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. 

Dzēšanas termiņš Laikaposms, kurā finanšu instruments ir apgrozībā. Dzēšanas termiņš ir noteikts laikposms, kura beigās finanšu 
instruments tiks dzēsts, bet tā pamatsumma tiks atmaksāta kopā ar procentiem. Šis termins visbiežāk tiek 
lietots saistībā ar fiksēta ienākuma ieguldījumiem, piemēram, obligācijām un depozītiem. 

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 
palēlināties. Galvenie naudas piedāvājuma kontroles rīki iekļauj atvērtas tirgus operācijas (aktīvu pirkšana un 
pārdošana), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņas prasības komercbankām. 

Kvantitatīvā mīkstināšana (KM) Netradicionāla 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. 

 ASV parāda griesti Maksimālā naudas summa, ko var aizņemties Amerikas Savienotās Valstis. Parāda griesti tika iedibināti 1917. 
gadā (saskaņā ar Otro brīvo obligāciju likumu), nosakot „griestus“ obligāciju apmēram, ko var izlaist Amerikas 
Savienotās Valstis.  

Ienesīgums Ienākums no investīcijām. Ienākums, kas saņemts par vērtspapīru procentu vai dividenžu veidā un kas parasti 
gada griezumā tiek izteikts procentuālā izteiksmē, ņemot vērā ieguldījuma vērtību, tā pašreizējo tirgus vērtību 
vai nominālvērtību. 

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

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% 10,4% 0,4% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 18,8% 18,3% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -26,1% 10,9% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% 8,3% 5,1% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 

America 
USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -23,3% -10,1% 

 
Iepriekš minētā informācija tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Šī informācija 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. Dati, kas ir sniegtās informācijas pamatā, ir 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. Attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, jūsu peļņu var ietekmēt valūtas kursu svārstības. 
Peļņas norma, kas gūta no aprakstītajiem investīcijas produktiem, kā arī iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu peļņas normas 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 nepieciešams, pēc sīkākiem paskaidrojumiem jūs varat vērsties 
pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos - pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par investīcijām, kā arī vērtspapīriem ir pieejama SEB mājas lapā 
https://www.seb.lv. 


