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  2018. gada aprīlis 

Tirgus apskats 

Pēdējā laikā finanšu tirgos ir dominējuši jaunumi, galvenokārt, no Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) un Ķīnas – par tarifiem 
un tirdzniecības barjerām, izraisot plašu akciju tirgus svārstību amplitūdu. Pieaug investoru bažas, ka tirdzniecības kari ilgtermiņā 
varētu novest pie lēnākiem izaugsmes tempiem, mazāka darbavietu skaita, kā arī augstākām procentu likmēm, palielinoties 
inflācijas līmenim. Taču pašreiz bažas par tirdzniecības kariem, šķiet, ir pierimušas. Kopumā šī gada pirmajā ceturksnī nav trūcis 
dažnedažādu ziņu, radot lielu svārstīgumu. Tā līmenim palielinoties, investori pārdeva savus aktīvus, kuriem līdz februārim bija 
bijuši vislabākie ienesīguma rādītāji. Finanšu tirgū šādu svārstību sekas parasti jūtamas ilgāku laiku, tādēļ, mūsuprāt, 
nenoteiktība vēl kādu brīdi varētu saglabāties. Tomēr galvenie aspekti – veselīgi globālās izaugsmes rādītāji un labvēlīga 
monetārā politika – nav mainījušies tik lielā mērā, lai noteiktu nepieciešamību ieviest nelabvēlīgākas prognozes par akciju tirgu 
darbību šā gada atlikušajos mēnešos. Esam nedaudz samazinājuši savu riska tolerances līmeni, vienlaikus saglabājot lielāku 
akciju īpatsvaru. 
 

Akciju tirgus indeksu sniegums (līdz 2018. gada 31. martam)   

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2018.g. 

martā 

Kopš 

2018.g. 

sākuma 

12  

mēn. 
2017 2016 2015 2014 2013 

ASV S & P 500 USD -2,7% -1,2% 11,8% 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 19,4% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -2,1% -3,0% -1,2% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 8,7% 

Austrum-
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 
-3,9% 4,0% 17,3% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 12,9% 

Āzija  MSCI EM Asia USD -1,5% 0,6% 24,5% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 40,1% 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 
-1,1% 7,2% 16,2% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 20,8% 

 

Svarīgākie notikumi un prognozes 

Pasaulē. Pēdējo nedēļu laikā lielāko bažu avots bija globālā tirdzniecība, valdot uzskatam, ka ASV ieviestie tarifi Ķīnas precēm varētu 

izvērsties par tirdzniecības karu. Ja Ķīna atbildēs ASV ar tarifu ieviešanu no savas puses, tad cietīs arī ASV, kas ir pasaules otrais lielākais 
eksportētājs absolūtā izteiksmē (pēc Ķīnas). Tirdzniecības kari varētu ietekmēt arī Eiropas valstis, kas ir atkarīgas no brīvās tirdzniecības lielākā 
mērā nekā citas pasaules valstis. Piemēram, 2017. gadā vienu trešdaļu ES preču tirdzniecības apjomu veidoja tirdzniecība ar ASV (16,9%) un 
Ķīnu (15.3%). Tirdzniecības karš nozīmē patēriņa preču cenu sadārdzināšanos, jo uzņēmumiem grūtāk atrast noieta tirgu savām precēm 
ārvalstīs, savukārt importētājiem nākas celt cenas. Ilgtermiņa iznākums varētu būt lēnāki izaugsmes tempi, mazāk darbavietu, kā arī augstākas 
procentu likmes, palielinoties inflācijas līmenim. Tomēr pēc Ķīnas un ASV vadītāju nesen izskanējušām runām ar mērķi mazināt radušos spriedzi, 
bažas par tirdzniecības kariem ir pierimušas. 

ASV. Neskatoties uz lielāku svārstīguma līmeni un spriedzi akciju tirgos, ASV ekonomikas statistikas dati ir stabili. Tas pats sakāms arī par 
uzņēmumu peļņas rādītājiem; turklāt ir apstiprināts nozīmīgu nodokļu reformu plāns. Makroekonomikas rādītāji šā gada 1. ceturksnī kopumā 
saglabājušies pozitīvi. Martā pārliecība par ASV uzņēmumu darbības rezultātiem sasniedza negaidīti augstu līmeni (vairāku desmitgažu 
griezumā). 2017. gada 4. ceturksnī IKP palielinājās līdz 2,9%, turpināja palielināties arī rūpniecības nozares apjomi. Turpretī jaunākie 

makroekonomiskie dati nav tik daudzsološi. Pēc neparasti spēcīgajiem februāra rādītājiem ASV darba tirgus statistikas dati par martu bijuši 
vājāki nekā prognozēts. Apvienojumā ar nedaudz zemāku iepirkumu menedžeru indeksu (PMI) un citiem makroekonomiskajiem datiem tas ir 
novedis pie globālo Ekonomikas pārsteigumu indeksu krituma. Taču minētais neietekmē pozitīvās prognozes šim gadam. Kā prognozēts ASV 

Federālā rezervju banka (Fed) martā palielināja bāzes likmi no 1,50% līdz 1,75%. Mūsuprāt, 2018. gadā bāzes likme tiks palielināta vēl trīs 
reizes. 

Eiropā. Eirozonas akcijas pagājušajā mēnesī un kopumā šā gada 1.ceturksnī uzrādījušas negatīvu ienesīgumu, lielākais kritums bija vērojams 
martā. Taču ekonomiskais fons Eirozonā saglabājies cerīgs. IKP rādītājs vienmērīgi palielinās savukārt bezdarba līmenis - samazinās. Nākotnes 

perspektīvu aptauju rezultāti norāda uz lēnākiem izaugsmes tempiem. Šī gada martā iepirkumu menedžeru indekss (PMI) sasniedza zemāko 
līmeni 14 mēnešu periodā, kaut gan tā apmērs (55,3) vēl arvien liecina par stabiliem izaugsmes tempiem. Šā gada februārī gada inflācija bija 
1,1% - zemāka nekā Eiropas Centrālās bankas (ECB) mērķa inflācijas rādītājs. ECB, šķiet, nesteidzas ar procentu likmju celšanu. Lai gan, 
visticamāk, ECB izbeigs kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) programmas īstenošanu jau līdz šā gada beigām, mūsuprāt, paies zināms laiks, pirms 
ECB sāks celt bāzes likmes. Tāpēc Eiropā izaugsmes tempi palēnināsies tikai nedaudz, un labvēlīgā monetārā politika saglabāsies. 

Citur pasaulē. Šā gada 1.ceturksnī attīstības valstu tirgu akcijām reģistrēts pozitīvs ienesīgums, neskatoties uz tirgus svārstībām, ko radīja 
spriedze globālajos tirgos. Sankcijas, ko Krievijai nesen noteica ASV, satricināja Krievijas finanšu tirgus. Lai gan sankcijas bija gaidāmas, to 
mērogs bija lielāks nekā prognozēts, kas noveda pie rubļa vājināšanās un akciju cenu krasas samazināšanās. Prezidents Tramps vainoja Krieviju 
arī par ķīmisko uzbrukumu Sīrijai, vēl vairāk pasliktinot Krievijas stāvokli. Mūsuprāt, turpmāko 12 mēnešu laikā tiks noteiktas papildu sankcijas. 
Tas varētu radīt vēl lielāku spiedienu uz Krievijas akciju tirgiem un rubļa vērtību, tomēr to atsvērs naftas cenu kāpums. Naftas cenas (Brent) 
sasniegušas savu augstāko līmeni kopš 2014. gada decembra. Tam par iemeslu ir, galvenokārt, Irānai un Venecuēlai piemērotās sankcijas, 
spriedzes mazināšanās attiecībā uz tirdzniecības kariem, naftas pieprasījuma palielināšanās, ASV dolāra vērtības vājināšanās, kā arī OPEC iecere 
samazināt piedāvājuma apjomus naftas tirgū. Saskaņā ar SEB prognozēm šogad vidējā naftas cena varētu sasniegt 60-70 USD par barelu. 
Spriedze saistībā ar Ziemeļkorejas kodolieroču un ķīmisko ieroču draudiem ir mazinājusies, pēc tam, kad Ziemeļkorejas vadītājs Kims Čenuns 
izrādīja gatavību doties uz Dienvidkoreju, Ķīnu un ASV, lai piedalītos sarunās par atteikšanos no kodolieročiem.  

Nākamo nedēļu laikā uzmanības centrā varētu būt makroekonomikas rādītāji, un šajā ceturksnī peļņa pakāpeniski palielināsies, pārsniedzot 
2018. gada 1. ceturkšņa peļņas sezonas rādītājus. Mūsuprāt, šajā uzņēmumu peļņas sezonā nekādi pārsteigumi nav gaidāmi; uzmanības lokā 
varētu nonākt citi faktori. 



 
Ietekme uz dažāda riska kategoriju ieguldījumiem 

Produktu grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems risks) 

Šis gads aizsākās ar strauju obligāciju ienesīguma palielināšanos visā pasaulē (obligāciju cenas turpināja samazināties). 
Tomēr pēc ilgāka svārstīguma perioda, kā arī pēc nesen notikušās akciju izpārdošanas akciju tirgos, obligāciju ienesīguma 
līmenis īslaicīgi saglabājās nemainīgs un pēc tam samazinājās. Taču, mūsuprāt, ienesīgums varētu palielināties vairāku 
faktoru dēļ: liela varbūtība, ka ASV palielinās bāzes likmi, ASV nodokļu reformas apstiprināšana, kā arī cerības par to, ka 
ECB virzība uz mazāk ekspansīvu monetāro politiku notiks pakāpeniski. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
risks) 

Gada sākumā mūsu sabalansēto portfeļu vērtība palielinājās, taču straujais akciju cenas kritums februārī un martā 
“aizslaucīja” gūto peļņu. Ņemot vērā pašreizējos stabilos rādītājus, esam optimistiski noskaņoti par riska aktīviem, un 
savos portfeļos esam atvēlējuši tiem nedaudz lielāku īpatsvaru, neskatoties uz tirgus svārstīgumu, kas, visticamāk, vēl 
kādu laiku varētu saglabāties. Taču, ņemot vērā ekonomiskos apstākļus un uzņēmumu peļņas rādītāju stabilitāti, 
mūsuprāt, varētu būt sagaidāms akciju cenu kāpums.  

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts risks) 

Nesen mēs nedaudz samazinājām savu riska tolerances līmeni. Šim nolūkam samazinājām attīstības valstu obligāciju 
īpatsvaru, saglabājot lielāku akciju īpatsvaru. Neesam mainījuši ne globālo uzņēmumu akciju sadalījumu, ne akciju 
īpatsvaru, jo, mūsuprāt, tirgus korekcija lielā mērā jau ir īstenojusies, un turpmāka krituma risks (no pašreizējiem 
līmeņiem) nav liels. Šī ceturkšņa laikā peļņas radītāji varētu pakāpeniski palielināties, pateicoties labākiem 
makroekonomikas rādītājiem. Mūsuprāt, šajā peļņas sezonā pārsteigumi nav gaidāmi, izņemot to, ka uzmanība tiks 
pievērsta citiem faktoriem, un politiskie riski saglabāsies, taču tie būs līdzsvarotāki nekā martā. Palielinoties svārstīguma 
līmenim, investori pārdeva savus aktīvus, kuriem līdz februārim bija bijuši vislabākie ienesīguma rādītāji. Finanšu tirgū 
šādu svārstību sekas parasti jūtamas ilgāku laiku, tādēļ, mūsuprāt, nenoteiktība vēl kādu brīdi varētu saglabāties. Taču ir 
saglabājusies galveno faktoru stabilitāte, vairojot mūsu optimismu par akciju tirgus darbības rezultātiem nākamajos 
ceturkšņos.  

 

Termini 

Lietotie termini Paskaidrojums 
Fiskālā politika Fiskālā politika attiecas uz valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika norāda uz valsts budžeta izmantošanu, lai 

ietekmētu ekonomisko aktivitāti. 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 uzņēmumiem. 

Ekonomikas 
pārsteigumu 
indekss. 

Pārsteigumu indekss mēra, cik reizes faktiskie ekonomiskie dati ir atbilduši prognozēm vai atšķīrušies no tām un cik lielā mērā. 

Iekšzemes 
kopprodukts (IKP) 

Visu gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laika periodā, vērtība naudas izteiksmē; 
parasti IKP tiek aprēķināts gada griezumā. Tajā ir iekļauts gan privātā, gan publiskā sektora patēriņš, valsts izdevumi, ieguldījumi 
un eksports mīnus imports konkrētas teritorijas ietvaros. 

Ieguldījumu reitinga 
obligācijas 
(Investment grade 

bonds),  
Spekulatīvās 
obligācijas (High 

yield bonds) 

Ieguldījuma reitinga obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi zemu saistību 
nepildīšanas risku. Spekulatīvās obligācijas (High yield bonds) — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda 
uz relatīvi augstāku saistību nepildīšanas risku nekā ieguldījuma reitinga obligācijām. Lielāka saistību nepildīšanas riska dēļ šīs 
obligācijas maksā augstāku procentu ienākumu, 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 spekulatīvām, jeb 
augsta riska obligācijām (junk bonds). 

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 
izaugsmes tempi var kļūt lēnāki. Galvenie naudas masas kontroles instrumenti ir atvērtā tirgus operācijas (aktīvu pirkšana vai 
pārdošana), mainīgas procentu likmes un mainīgas prasības attiecībā uz komercbanku rezervēm. 

Vadošais rādītājs Izmērāms ekonomikas faktors, kas mainās, pirms ekonomiskie procesi sāk sekot konkrētajam modelim vai tendencei. Vadošos 
rādītājus izmanto ekonomikas izmaiņu prognozēšanai, taču tie ne vienmēr ir precīzi. Daži vadošo rādītāju piemēri: akciju tirgus 
sniegums, ražošanas aktivitāte, krājumu apjomi. 

Naftas veidi: Brent 
un WTI 

„Brent Blend“ (Brent) un „West Texas Intermediate“ (WTI) naftas veidus izmanto kā cenu etalonus citiem jēlnaftas veidiem. 
Apmēram divās trešdaļās visu jēlnaftas līgumu pasaulē cenas balstās uz Brent, padarot to par visplašāk izmantoto rādītāju. 
Pašlaik Brent faktiski nozīmē naftu, kas iegūta Ziemeļjūrā, Apvienotās Karalistes piekrastē un Norvēģijā (Brent, Forties, Oseberg 
un Ekofisk) Tā kā tās piegādi veic pa ūdeni, to ir viegli transportēt uz attālām vietām. WTI nozīmē naftu, kas iegūta ASV naftas 
ieguves vietās (saņemta pa cauruļvadu no Kušingas, Oklahomas). Tā kā „West Texas“ krājumi atrodas dziļi iekšzemē, šīs 
jēlnaftas trūkums tirgū ir tās transportēšanas izmaksas uz citām pasaules valstīm. WTI joprojām ir galvenais etalons ASV 
izmantotajai naftai. 

Naftas 
eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC) 

Organizācija, kurā ietilpst pasaules galvenās naftas eksportētājvalstis. OPEC ir dibināta 1960.gadā ar mērķi koordinēt 
organizācijas locekļu naftas politiku un sniegt dalībvalstīm tehnisko un ekonomisko palīdzību. OPEC ir kartelis, kas kontrolē naftas 
piegādi, cenšoties noteikt naftas cenu pasaules tirgū, lai izbēgtu no svārstībām, kas var ietekmēt gan ražotājvalstu, gan 
pircējvalstu ekonomiku. 

Iepirkuma 
menedžeru indekss 
(PMI) 

Rādītājs, kas raksturo ekonomisko situāciju rūpniecības nozarē. Nosakot PMI indeksu, ņem vērā piecus galvenos rādītājus: jaunos 
pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu un piegādātāju veiktās piegādes, kā arī nodarbinātības vidi. Ja PMI rādītājs ir lielāks par 
50, uzskata, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme attiecībā pret iepriekšējo mēnesi. Turpretī, ja rādītājs ir mazāks par 50, 
nozarē vērojama bremzēšanās. Ja rādītājs ir tieši 50, nav notikušas nekādas pārmaiņas. 

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. 

 
Iepriekš minētā informācija tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju, ne arī par kāda produkta vai 
pakalpojuma piedāvājumu. Ne šis dokuments, ne tajā aprakstītie produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai 
personām, kas ir Amerikas Savienoto Valstu rezidenti (ASV personas), un šāda izplatīšana var būt nelikumīga. SEB neatbild par investīciju lēmumiem, kas 
pieņemti, balstoties uz iepriekš minēto informāciju. Sniegtās informācijas pamatā esošie dati iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB nevar 
saukt pie atbildības par informācijas pilnīgumu vai pareizību, vai par kaitējumu, kas var rasties šādas informācijas iegūšanas rezultātā. 
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan ar riskiem. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. 
Dažkārt zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu 
svārstības. Ne aprakstīto investīciju produktu ienesīgums, ne iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums 
vai pamatojums.



 
Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījuma veikšanu iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti 
ar ieguldījumu veikšanu fondos, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījumu atbilstību un piemērotību. Ja Jums ir nepieciešami 
sīkāki paskaidrojumi, lūdzu, vērsieties pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par 
ieguldījumiem, kā arī vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa vietnē https://www.seb.lv. 


