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  2017. gada aprīlis 

Tirgus apskats 
2017. gada pirmais ceturksnis vērtējams kā ļoti stabils. Risks no investoru puses attaisnojās. Palielinājās ienākumi gan no akcijām, gan no 
fiksēto ienākumu vērtspapīriem. Pēdējā laika izaugsme aizēnojusi gan Donalda Trampa neveiklības, gan prognozes par agresīvāku Federālās 
rezervju bankas (FED) politiku. Martā Lielbritānijas valdība formāli apstiprināja sarunu uzsākšanu par izstāšanos no Eiropas Savienības, tomēr 
precīzāk izstāšanās norisi un ietekmi varēsim izvērtēt rudens sākumā. Investoru uzmanības centrā būs gaidāmās Francijas prezidenta 
vēlēšanas. Tās radīs zināmu nestabilitāti, taču, mūsuprāt, būtiski neietekmēs akciju vērtību. Uzņēmumi sākuši publicēt informāciju par 2017. 
gada 1. ceturkšņa peļņu – tā ir galvenā akciju tirgus ziņa. Mūsuprāt, kopumā peļņas sezona nesīs patīkamus pārsteigumus. Marta otrā puse 
liecina par labu riskantajiem aktīviem. 

Akciju tirgi * Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
+0,0% martā 
+5,5% kopš gada sākuma 
+67,8% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+5,4% martā 
+6,6% kopš gada sākuma 
+49,8% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+1,7% martā 
+0,1% kopš gada sākuma 
-31,7% 5 gadu laikā 
 
Āzija 
(MSCI EM Asia, USD): 
+3,2% martā 
+13,2% kopš gada sākuma 
+10,9% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+0,4% martā 
+11,6% kopš gada sākuma 
-36,4% 5 gadu laikā 

2017. gada pirmais ceturksnis bijis ļoti stabils. Tikai ceturkšņa beigās akciju tirgos iestājās klusuma brīdis, lai 
izvērtētu jaunās ASV administrācijas spēju izpildīt savas politikas darba kārtības jautājumus, īpaši 
ņemot vērā nesen notikušo veselības aprūpes sistēmas neveiksmi. Tas radījis bažas par Trampa 
ierosināto ieguldījumu infrastruktūrā un nodokļu reformas praktisko pusi. Taču, neskatoties uz politisko 
jezgu, šoreiz ir pilnīgi skaidrs, ka gan ASV patērētājiem, gan uzņēmumiem ir ievērojami pozitīvāks 
noskaņojums par nākotnes izredzēm nekā pērn ap šo pašu laiku. 

Eiropas uzņēmumu rādītāji dažādās aptaujās sasnieguši augstāko līmeni pēdējo piecu gadu laikā. 
Patērētāju uzticības līmenis ir atjaunojies 2007. – 2008. gada līmenī. Visā eirozonā vērojama arī uzņēmumu 
uzticības līmeņa atjaunošanās, un Eiropas uzņēmumu rādītāji kopumā liecina par peļņas pieaugumu. Šī iemesla 
dēļ šogad Eiropas uzņēmumu akciju vērtība turas ASV uzņēmumu akciju līmenī, ko pērn neizdevās sasniegt. 
Turklāt Eiropas vēlēšanas nav vainagojušās ar eiro skeptiķu uzvarām, ko apliecināja gan Nīderlandes, gan 
Austrijas vēlēšanu rezultāti, norādot arī uz to, ka eirozonas nākotni vairs tik ļoti neapdraud plaši 
prognozētie politiskie riski.  

Investoru uzmanības centrā pašlaik ir gaidāmās Francijas prezidenta vēlēšanas. Saskaņā ar 4. aprīlī 
veiktās viedokļu aptaujas rezultātiem neatkarīgais centriski noskaņotais un ES atbalstošais kandidāts 
Emanuēls Makrons sasniedza, vai pat nedaudz apsteidza, labējās populistu un eiro skeptiķu partijas kandidāti 
Marinu Lepēnu. Abus kandidātus atbalstīja nedaudz vairāk nekā 25% vēlētāju, kas piedalīsies vēlēšanu pirmajā 
kārtā – 23. aprīlī. Aptaujas rezultāti liecina, ka prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā, kas vajadzības gadījumā notiks 
7. maijā, Makrons varētu pārspēt M. Lepēnu ar 60% balsu. Francijas prezidenta vēlēšanas ienesīs zināmu 
nestabilitāti, taču, mūsuprāt, neietekmēs akciju vērtību. 

Apvienotās Karalistes (AK) valdība beidzot uzsākusi formālu procesu par izstāšanās sarunām 
saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Lisabonas līguma 50. pantu. Saskaņā ar minēto 50. pantu Brexit 
process ilgs divus gadus. Attiecīgi AK izstāsies no ES 2019. gada 28. martā. No otras puses, sagaidāms, ka AK – 
ES sarunas nebūs vieglas, un varētu ilgt vairāk nekā divus gadus. Nopietnas sarunas varētu sākties ne agrāk kā 
maija beigās. Domājams, par sarunu gaitu un Brexit norisi varēsim spriest tikai rudens sākumā. Vairāk 
par Brexit aicinām izlasīt mūsu šī mēneša rakstā (2. lpp.). 

Uzņēmumi ir sākuši publicēt informāciju par 2017. gada 1. ceturkšņa peļņas rādītājiem. Lielākā daļa 
peļņas rādītāju (tirgus kapitalizācijas īpatsvara ziņā) tiks publicēti divās pēdējās aprīļa nedēļās. Sagaidāms, ka 
ar peļņas sezonu saistītā informācija būs galvenais temats akciju tirgos. Prognozējam arī patīkamus 
pārsteigumus peļņas sezonā. No otras puses, svarīgs uzņēmumu uzdevums būs attaisnot minētās 
prognozes, lai saglabātu pozitīvu noskaņojumu tirgos. 

* Sīkāka informācija par indeksu vērtības svārstībām iekļauta šā dokumenta beigās.
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Ietekme uz dažādu riska kategoriju ieguldījumiem 
Produktu 
grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes perspektīvas 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems risks) 

Neskatoties uz valdības obligāciju ienākumu neseno kritumu, kopš 2016. gada 3. ceturkšņa novērojama ienākumu pieauguma 
tendence, ko noteica labvēlīgākas ekonomiskās izaugsmes prognozes, stingrāka FED monetārā politika, ECB atbalsta 
pakāpeniska samazināšanās un prognozes par inflācijas pieaugumu augstāku naftas un izejvielu cenu dēļ. Ienākumu 
pieaugumu tendence saglabāsies, un mums joprojām ir nelabvēlīgs viedoklis par valdības obligācijām. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
risks) 

Martā mūsu sabalansētā riska portfeļi uzrādīja nedaudz negatīvus rezultātus, kam par iemeslu bija īslaicīgs riska tolerances 
samazinājums tirgos marta beigās. Neskatoties uz nelielu korekciju, martā mēs vēl nedaudz palielinājām tolerances līmeni 
attiecībā uz riskantajiem aktīviem. Mums ir pozitīvāks viedoklis par attīstības valstu tirgu akcijām, ko pamato to stabilāka 
ekonomiskā izaugsme un vērtības samazinājumi salīdzinājumā ar citu valstu rādītājiem. Fiksētā ienākuma ieguldījumu vidū 
saskatām lielāku ilgtermiņa vērtību uzņēmumu akcijām ar augstu ienesīgumu. Izejvielu cenu celšanās ir stabilizējusi iepriekš 
akūto stāvokli daļā kredītu tirgu, kas pašreiz ir novedis pie labāka līdzsvara starp faktiskajiem ienākumiem un saistību 
nepildīšanas prognozēm. 
 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts risks) 

Risku tolerances līmeni atkārtoti palielinājām marta otrajā pusē. Riska aktīvu izaugsme turpināsies. Mūsuprāt, 
makroekonomiskie dati nebūs tik pozitīvi kā 2017. gada 1. ceturksnī, taču pietiekami labi, lai sekmētu akciju vērtības 
pieaugumu. Ir grūti nebūt optimistiskiem par gaidāmo peļņas sezonu. Izaugsmes rādītāji par 1. ceturksni būs pārsteidzoši stabili 
un, mūsuprāt, tie vēl nav pilnībā atspoguļojušies peļņas rādītājos. Neesam pārmērīgi norūpējušies par Francijas vēlēšanu 
rezultātiem. Protams, var sagaidīt zināmu nestabilitāti saistībā ar vēlēšanām, taču tās notiks peļņas sezonas vidū (sagaidām to 
pozitīvu iznākumu), un, mūsuprāt, akciju vērtība vēlēšanu dēļ nesamazināsies. Viens gan ir skaidrs: ja vēlēšanās negaidīti 
uzvarētu M. Lepēna, mēs, visticamāk, neprognozētu  rezultātu vājināšanos, kā tas bija Brexit un Trampa gadījumā. 



2017. gada aprīlis 

Mēneša tēma 
Apvienotā Karaliste ir uzsākusi Brexit: kas nu būs? 

Eiropas Savienība ir nonākusi savas pastāvēšanas krustcelēs, jo 
AK plāno izstāties no ES. Abas puses atrodas nezināmā teritorijā. 
Lai gan saskaņā ar mūsu scenāriju Lielbritānija izstāsies no ES 
2019. gada pavasarī, tas vēl nav garantēts, tāpat kā daudzu 
gaidāmo ES vēlēšanu rezultāti. Piedāvājam 14 jautājumus un 
atbildes par Brexit procesu un tā turpmāko ceļu. 

1. AK ir uzsākusi Brexit procesu: kas nu būs?  
Laika atskaite ir sākusies. AK un ES ir divi gadi (līdz 2019. gada 
28. martam), lai vienotos par izstāšanās noteikumiem un vēlams arī 
par jauna tirdzniecības līguma noslēgšanu. Minēto termiņu ir 
iespējams pagarināt, taču tam nepieciešama visu 27 ES dalībvalstu 
piekrišana. Šī pavasara beigās AK visticamāk sāks pakāpeniski 
atteikties no ES likumiem.  

2. Ko darīs ES, sākoties sarunām? 
ES valstu vadītāji tiksies 29. aprīlī, lai izlemtu par ES pozīcijas 
vadlīnijām attiecībā uz sarunām ar AK. Minētās vadlīnijas atspoguļos 
ES prioritātes sarunās un norādīs, kāda būs Brexit norise. Pēc lēmuma 
pieņemšanas 27 ES valstīm formāli jāieceļ Eiropas Komisija kā tās 
galvenais sarunu vedējs. Šim pilnvarojumam būs nepieciešams visu 27 
ES dalībvalstu atbalsts. Praksē tas nozīmē, ka Brexit sarunas sāksies ne 
agrāk kā maija beigās vai jūnija sākumā. 

3. Kādas ir ES un AK sarunu pozīcijas? 
ES stingrās prasības īsumā iespējams izteikt trīs punktos: 1. Pieņemt ES 
četras brīvības; 2. Saglabāt pakļautību Eiropas Justīcijas tiesai; 3. Veikt 
iemaksas ES budžetā. Britu puse vēlas proklamēt valstisko neatkarību, 
un saka, ka AK plāno izstāties no vienotā tirgus, ieviest savu kontroli 
pār imigrāciju, kā arī  vienoties par muitas savienību ar ES. Attiecīgi ir 
daudz iespējamu konfliktu.   

4. Par ko jāvienojas Londonai un Briselei? 
Brexit procesam ir trīs posmi. Pirmais posms saistīts ar izstāšanās 
līgumu un finanšu saistībām: ES uzskata, ka AK ir tai parādā 60 
miljardus EUR, savukārt briti saka, ka viņi maksāšot tikai 9 miljardus 
EUR. Liels klupšanas akmens būs civiltiesības –britu tiesības ES un ES 
pilsoņu tiesības AK. Minētais ietver ES valstu pilsoņu piekļuvi veselības 
aprūpes sistēmai. Tikai tad, kad tiks panākta vienošanās par pirmo 
posmu, sāksies otrais posms, proti, tirdzniecības līguma sarunas starp 
Londonu un Briseli un sarunas par pārejas noteikumiem. Beidzamajā 
posmā AK būs jāveic sarunas par jauniem tirdzniecības līgumiem ar 
valstīm, kas nav ES dalībvalstis.  

5. Kad būs zināms, kā noris sarunas?  
Kad ES dalībvalstis būs vienojušās par sarunu stratēģiju, pasaules 
interese par Brexit droši vien mazināsies. Mēs sagaidām, ka 
secinājumus par sarunu gaitu un iespējamo iznākumu zināsim jau 
šoruden. Ja sarunas nonāks strupceļā, tam būtu jānotiek ātri.  

6. Ja nu Londona un Brisele nespēs vienoties?  
Abām pusēm ir daudz ko zaudēt. Ir aizkavēšanās risks, piemēram, ja 
dažas ES valstis nepiekritīs atsevišķām vienošanās daļām. Visticamāk 
sarunas turpināsies arī pēc 2019. gada 28. marta, ja abas puses 
saskatīs iespēju panākt vienošanos. Ja nē, AK tik un tā izstāsies no ES, 
un attiecībā pret ES tai būs PTO (Pasaules Tirdzniecības organizācija) 
valsts statuss. Iespējams, AK zaudēs daudz vairāk, ja sarunas 
izgāzīsies.  

7. Vai minētais laika grafiks nav pārāk optimistisks?  
Šajā kontekstā divi gadi ir ļoti īss laikposms. Piemēram, kad 1985. gadā 
no ES izstājās Grenlande, process pirms izstāšanās ilga trīs gadus. 
Jaunā tirdzniecības līguma noslēgšanas process starp ES un Kanādu 
ilga septiņus gadus. Papildu grūtības Brexit procesa sākumposmā būs 
saistītas ar to, ka ES veltīs daudz laika savai iekšējais politikai, 
vēlēšanām un nākotnei. Jo īpaši intensīvas sarunas ES jauno 
stratēģisko virzienu gaidāmas laikā līdz organizācijas 2017. gada 
decembra galotņu sapulcei.  

8. Kurš pieņem galīgo lēmumu par izstāšanos no ES?  
Terēzas Mejas valdība ir vienojusies, ka pēdējo vārdu teiks AK 
Parlaments; galīgā balsošana Parlamentā notiks pirms izstāšanās no 
ES. Teorētiski Parlaments var iet pret valdību un panākto vienošanos.  

9. Vai AK var nospiest “Stop” pogu?  
Par izstāšanās procesa izbeigšanas iespēju ir atšķirīgi viedokļi, taču 
daži ES līgumu “arhitekti” uzskata, ka tas ir iespējams. Ja ir politiskā 

griba ļaut AK palikt ES – kas ir iespējams – iesākto procesu varētu pamatoti 
izbeigt. Daudzējādā ziņā šis gadījums ir unikāls, un ES līgumu 
interpretēšana ir sarežģīts uzdevums. Taču briti ir pilntiesīgi locekļi, kamēr 
viņi nebūs izstājušies no ES. Tas arī ir iemesls, kāpēc AK nevar uzsākt 
divpusējas sarunas par tirdzniecības līgumiem līdz brīdim, kamēr tā nav 
izstājusies no ES. 

10. Cik iespējamas ir ārkārtas vēlēšanas AK?  
No taktiskā skatupunkta premjerministrei Mejai ir labi iemesli sarīkot 
ārkārtas velēšanas jau pavisam drīz: 1. Viņa vēl vairāk nostiprinātu savas 
politiskās pozīcijas Parlamentā; 2. Viņa atliktu nākamās vēlēšanas līdz 
2022. gadam, t.i.. kādu laiciņu pēc AK iespējamās izstāšanās no ES 2019. 
gadā. Pretējā gadījumā viņa ieņemtu savu amatu līdz 2020. gada aprīlim. 

11. Vai Skotija var iemest sprunguli riteņos?  
Skotijas Tautas partija (STP) ir izteikusi Londonai savu neapmierinātību par 
to, ka jaunais referendums par Skotijas neatkarību varētu tikt sarīkots 
laikposmā starp 2018. gada rudeni (kad Brexit līgums jau var būt stājies 
spēkā) un 2019. gada pavasari (pirms būs beidzies 2 gadu termiņš). Taču 
Skotijas sabiedrisko aptauju rezultāti skaidri liecina par to, ka Skotijas 
iedzīvotāji vēlas izstāties no AK. ES valstu ieinteresētība par vienlaicīgām 
sarunām par Skotijas iestāšanos ES ir ierobežota, cita starpā tāpēc, ka 
“izstāšanās sērga” varētu ietekmēt Spāniju, ņemot vērā Katalonijas 
neatkarības ambīcijas.  

12. Kas notiks ar britu mārciņu?  
Pašlaik britu mārciņas vērtība ir par gandrīz 20% zemāka par dažādu 
valūtu groza vērtību. Tuvākajā laikā nav sagaidāms, ka tās vērtība 
palielināsies, ņemot vērā politiskos riskus, neskaidrību par Brexit procesu 
un AK lielo tekošā konta deficītu pret citām valstīm. Ja sarunas noritēs 
gludi un ja būs signāli par sekmīgu vienošanās panākšanu, mārciņas 
vērtība varētu būtiski pieaugt salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni.  

13. Kurp dodas ES?  
1. martā Eiropas Komisija publicēja Balto grāmatu par ES nākotni. 
Turpmāko mēnešu laikā tiks apspriesti pieci atšķirīgi scenāriji, iespējams, 
pieņemot galīgo lēmumu decembrī: 

1. Turpināt iesākto 
2. Tikai un vienīgi vienotais tirgus 
3. Tie, kuri vēlas vairāk, dara vairāk 
4. Darīt mazāk, bet efektīvāk 
5. Darīt daudz vairāk kopā 

Vācija, Francija, Itālija un Spānija vēlētos, lai ES īstenotu scenāriju Nr. 3 
(dažādu ātrumu ES). Ir signāli, ka sarunas būs sarežģītas, taču ES ņems 
vērā AK vēlmes. 

14. Kas aizlāpīs jauno caurumu ES budžetā?  
Līdz ar AK izstāšanos, ES zaudēs gandrīz 15% no sava budžeta. Pašlaik no 
dažu ES valstu puses vērojama stingra pretošanās šo zaudējumu 
kompensēšanai, ceļot dalības maksas apmēru. Attiecīgi pašreiz tiek 
apspriests, kā rīkoties šajā gadījumā: 1. piešķirt ES tiesības iekasēt jaunu 
nodokli Savienības līmenī; 2. samazināt izmaksas. Abi scenāriji ir pretrunīgi. 
ES nodokļu iekasēšana būtu solis pretī federālumam, savukārt, izmaksu 
samazināšana būtu smaga nasta jau tā vājajām ES dalībvalstīm 
Austrumeiropā. ES finanšu jautājuma risināšana varētu aktualizēties 
2019. gadā. 
 
Avots: SEB 
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Terminu skaidrojums 

Lietotais termins Skaidrojums 

Līguma par Eiropas Savienību 
50. pants 

Līguma par Eiropas Savienību 50. pants ir daļa no Eiropas Savienības tiesību aktiem, kuri nosaka kārtību, kādā 
dalībvalstis var izstāties no Eiropas Savienības. Pēc 50. panta iedarbināšanas ir paredzēts divu gadu termiņš 
sarunu pabeigšanai. Ja sarunu rezultātā vienošanos nav izdevies panākt, valsts, kas izstājas no ES ievēro 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumus par tarifiem. Šo pantu pirmo un līdz šim vienīgo reizi ir 
izmantojusi Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā. 

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. 

Eiropas Savienības četras 
brīvības 

Eiropas Savienības četras brīvības ir brīva preču, cilvēku, pakalpojumu un kapitāla pārrobežu kustība. Šie ir ES 
darbības pamatprincipi, kas ir vienotā tirgus pamatā, kas sākotnēji bija zināms kā kopējais tirgus. ES līgumos 
iestrādāto brīvību mērķis ir novērst tirdzniecības šķēršļus un harmonizēt vietējos noteikumus ES līmenī. 

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. 

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. 

Pasaules Tirdzniecības 
organizācija 

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) ir vienīgā starptautiskā organizācija, kuras darbība ir saistīta ar 
tirdzniecības starp valstīm globālo noteikumu izstrādāšanu. PTO balstās uz PTO nolīgumiem ar vairumu 
pasaules tirdzniecības valstīm; tās galvenā funkcija ir palīdzēt preču ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, 
eksportētājiem un importētājiem labāk aizsargāt un pārvaldīt savu uzņēmumu. 

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 2017. gada 31. martam  

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2012 2013 2014 2015 2016 12 mēnešos 
Kopš 

2017. gada 
sākuma 

ASV S&P 500 USD 13,4% 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 14,7% 5,5% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 17,0% 6,6% 

Austrum-
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 15,8% 0,1% 

Āzija MSCI EM Asia USD 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 15,5% 13,2% 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 20,4% 11,6% 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav ne konsultācijas par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Šajā 
dokumentā aprakstītie materiāli un 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 neuzņemas atbildību par informācijas pilnīgumu vai pareizību, vai par kaitējumu, kas var rasties 
šādas informācijas izmantošanas rezultātā.  
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan riskiem. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan 
samazināties. Dažkārt zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu 
svārstības. Aprakstīto investīciju produktu ienesīgums un iepriekšējo vai turpmāko periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums vai pamatojums. 
Pirms lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar ieguldījumu 
veikšanu fondā, un izvērtēt visus ar investīciju saistītos riskus, kā arī investīcijas atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešams, detalizētāku skaidrojumu iegūšanai vērsieties pie 
SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par ieguldīšanu un vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv 
 


