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  2014. gada augusts 
Tirgus apskats 
Jūlijā optimismu par globālās ekonomikas attīstību mazināja kārtējās sankcijas pret Krieviju, Argentīnas parādsaistību maksātnespēja un 
Portugāles kredītiestādes „Banco Espírito Santo” (BES) glābšana, kā arī ģeopolitiskais saspīlējums Ukrainā un Tuvajos Austrumos, kas 
visdrīzāk arī turpmāk palielinās tirgus svārstīgumu un var ietekmēt starptautisko tirdzniecību, palielināt energoresursu cenas un kavēt 
globālās ekonomikas atveseļošanos. Tomēr atsevišķi minētie konflikti nav kļuvuši tik nozīmīgi, lai investori nevarētu koncentrēties uz to, 
ka globālās ekonomikas dati arvien uzlabojas. Lai gan ASV darba tirgus dati jūlijā bija sliktāki, nekā iepriekš prognozēts, šķiet, ka kopumā 
situācija darba tirgū pakāpeniski uzlabojas. Arī eirozonas valstu darba tirgū situācija ir nedaudz uzlabojusies, tomēr Eiropas Centrālo 
Banku (ECB) joprojām satrauc zemais inflācijas līmenis. 

Vērtspapīru tirgus rādītāji* Svarīgākie notikumi Prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
-1,5% jūlijā 
+4,5% kopš gada sākuma 
+95,5% piecu gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-3,3% jūlijā 
+0,3% kopš gada sākuma 
+27,4% piecu gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-9,7% jūlijā 
-13,6% kopš gada sākuma 
+4,1% piecu gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+2,8% jūlijā 
+8,6% kopš gada sākuma 
+36,2% piecu gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+0,9% jūlijā 
+6,1% kopš gada sākuma 
+5,2% piecu gadu laikā 

• ASV ekonomikas izaugsme, 
attiecinot šo rādītāju uz pilnu 
kalendāro gadu, otrajā ceturksnī 
sasniedza 4%, kas būtiski 
pārsniedz tirgus prognozes (3%); 
jūlijā ASV tika izveidoti 
209 000 jaunu darbavietu (t. i., 
mazāk, nekā iepriekš 
saskaņotajās prognozēs minētie 
235 000 darbavietu); bezdarba 
līmenis, kas bija sasniedzis 
gandrīz zemāko atzīmi sešu gadu 
laikā, proti, 6,1%, nedaudz 
palielinājās, sasniedzot 6,2%. 
ASV uzņēmumu otrā ceturkšņa 
peļņas dati joprojām veicina 
turpmāku ekonomikas attīstību. 

• Jūnijā uzlabojās situācija 
eirozonas valstu darba tirgū – 
bezdarba līmenis, kas maijā bija 
11,6%, samazinājās līdz 11,5%, 
sasniedzot zemāko atzīmi kopš 
2012. gada septembra; inflācija 
turpināja samazināties: lai gan 
jūnijā inflācijas līmenis 
paaugstinājās līdz 0,5%, jūlijā tas 
atkal pazeminājās līdz 0,4%. 

• Jaunās sankcijas pret Krieviju ir 
stingrākie pasākumi, kas noteikti 
kopš aukstā kara beigām. 
Sankcijas galvenokārt ietekmēs 
Krievijas ekonomikas svarīgākās 
nozares – enerģētiku, ieroču 
rūpniecību un finanses. 

• Tirgus dalībnieki negatīvi reaģēja 
uz ziņām par to, ka Portugāles 
otrai lielākajai bankai „BES” 
visdrīzāk ir nopietnas finansiālās 
grūtības. 

• Tirgu nelabvēlīgi ietekmēja arī 
nemieri Tuvajos Austrumos. 

• Argentīna jau otro reizi 13 gadu 
laikā piedzīvo parādsaistību 
maksātnespēju. 

Tas, ka ASV ekonomika atveseļojas straujāk, nekā iepriekš paredzēts, 
ļauj prognozēt, ka ekonomiskā situācija arī gada otrajā pusē varētu 
arvien uzlaboties. Lai gan jauno darbavietu skaits jūlijā bija mazāks 
nekā varēja gaidīt, ņemot vērā saskaņotās prognozes, kas liecina par 
to, ka izaugsme, salīdzinot ar jūnija ziņojumu, norit lēnāk, kopumā 
dati atbilst nesen novērotajām darbavietu radīšanas tendencēm, 
pieņemot, ka turpināsies mērena ekonomikas izaugsme un situācija 
darba tirgū arvien uzlabosies. To pierāda arī tas, ka pagājušā gada 
laikā algu līmenis ir palielinājies par 2,3%. Paredzams, ka turpmāk 
Federālo rezervju sistēmai lielāka uzmanība būs jāpievērš inflācijas 
līmenim. Otrā ceturkšņa darbības rezultātu paziņošanas sezonas dati 
liecina par to, ka uzņēmumi ir guvuši lielāku peļņu, nekā iepriekš 
paredzēts. Vairāk nekā puse uzņēmumu jau ir publiskojuši peļņas 
radītājus, un trīs gadījumos no četriem uzņēmumiem ir izdevies 
pārspēt peļņas prognozes. Lielāka ekonomiskā aktivitāte un bažas par 
inflāciju ļauj prognozēt, ka Federālo rezervju sistēma varētu 
paaugstināt procentu likmes agrāk nekā 2015. gada vidū, kā 
paredzēts iepriekš. 

Šķiet, ka eirozonas valstu ekonomikas atveseļošanās pozitīvi ietekmē 
banku vērtējumu attiecībā uz risku, kas saistīts ar uzņēmumu 
kreditēšanu. Tas liecina par to, ka nostiprinās tendence piemērot 
vieglāk izpildāmus kreditēšanas noteikumus. Iepirkumu menedžeru 
indeksi jūlijā liecina par to, ka eirozonas valstīs vērojama stabila 
ekonomiskā izaugsme. Kopumā ekonomika turpina pakāpeniski 
atveseļoties, kas ļauj prognozēt, ka Eiropas uzņēmumi arī turpmāk 
spēs gūt arvien lielāku peļņu. Otrā ceturkšņa darbības rezultātu 
paziņošanas sezonas dati liecina par to, ka uzņēmumu peļņa atkal 
palielinās. Tomēr ģeopolitiskais saspīlējums rada spriedzi un palielina 
tirgus nestabilitāti un svārstīgumu. Eiropas valstu tirgus nelabvēlīgi 
ietekmē jaunās sankcijas pret Krieviju. Eiropas Centrālo banku (ECB) 
satrauc arī inflācijas līmenis, kas turpina samazināties, tomēr jaunākie 
monetārās politikas pasākumi ļauj prognozēt, ka gada otrajā pusē 
inflācija sāks pakāpeniski palielināties. 

Portugāles centrālā banka pārņems „BES” vadību. Saskaņā ar panākto 
vienošanos tiks īstenots „labās” un „sliktās” bankas scenārijs, kas jau 
iepriekš izmantots Kiprā. Depozītu operācijas un vairums bankas 
aktīvu tiks nodoti „labajai” bankai „Novo Banco”, kas piederēs 
centrālajai bankai.  

Pieaugošā vardarbība starp Izraēlas un Palestīnas spēkiem Gazas joslā 
apdraud reģiona stabilitāti, savukārt islāmistu kaujinieku 
nepārtrauktie iebrukumi Irākā apdraud globālās naftas piegādes. 

Argentīna joprojām vēlas izpildīt savas saistības un tai ir pietiekami 
daudz līdzekļu, lai to izdarītu. Šķiet, ka ilgtermiņā situāciju izdosies 
atrisināt. Neuzskatām, ka šī situācija varētu būtiski ietekmēt attīstīto 
valstu vai jaunattīstības valstu tirgus. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām atrodama dokumenta beigā 
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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) 

Pēc obligāciju cenu pieauguma, kas bija vērojams maijā un jūnijā, jūlijā obligāciju cenas vairāk vai mazāk palika nemainīgas. Tas 
tikai pierāda to, ka iespējas gūt peļņu, investējot obligācijās, ir samazinājušās. Mūsu prognozes nākamajam gadam attiecībā uz 
valsts obligācijām ir pesimistiskas. Uzņēmumu obligāciju un valsts obligāciju ienesīguma starpība ir samazinājusies, tāpēc ir 
samazinājies arī uzņēmumu obligāciju peļņas potenciāls, savukārt ienesīguma palielināšanās var negatīvi ietekmēt obligāciju 
cenu. Domājot par nākamo gadu, jāņem vērā, ka šo aktīvu klasi varētu nelabvēlīgi ietekmēt arī Federālo rezervju sistēmas pirmā 
procentu likmju paaugstināšana. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Mūsu sabalansētos ieguldījumu portfeļus (portfeļus, kuros iekļauti dažādu klašu aktīvi) ietekmēja obligāciju un akciju tirgu 
ienesīguma atšķirības, tāpēc šo portfeļu vērtības pieaugums pagājušā mēneša laikā bija ļoti neliels. Sabalansēto portfeļu akciju 
ieguldījumus negatīvi ietekmēja attīstīto valstu tirgus rādītāji, turpretim jaunattīstības valstu tirgus norisēm bija pozitīva ietekme. 
Obligāciju ieguldījumus negatīvi ietekmēja investīcijas spekulatīvajās obligācijās. Kā norādījām iepriekšējā ikmēneša jaunumu 
apskatā, attiecībā uz obligāciju tirgu paredzams, ka spekulatīvo obligāciju peļņas potenciāls būs salīdzinoši neliels. Augstie 
uzņēmumu darbības rādītāji joprojām labvēlīgi ietekmē ar šo produktu grupu saistītos ieguldījumus, taču turpmāk straujāka 
ekonomiskā attīstība visdrīzāk izraisīs obligāciju ienesīguma palielināšanos un obligāciju cenu samazināšanos. Prognozes 
attiecībā uz sabalansēto portfeļu ieguldījumiem, kas saistīti ar augstāku riska līmeni, norādītas augsta riska ieguldījumu sadaļā. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Iepriekšējā mēneša sākums akciju tirgus investoriem bija daudzsološs, tomēr mēneša otrajā pusē akciju tirgu negatīvi ietekmēja 
jaunākās sankcijas pret Krieviju, Argentīnas maksātnespēja un Portugāles bankas „BES” glābšanas pasākumi.  Globālā tirgus 
kontekstā minētie notikumi nav tik būtiski, lai tie varētu sagraut tirgu, taču šādi notikumi nenoliedzami ietekmē tirgus dalībnieku 
rīcību, jo pēdējo gadu straujās un stabilās akciju tirgus izaugsmes dēļ tirgus dalībnieki uz pārmaiņām reaģē arvien jūtīgāk. 
Kopumā globālā ekonomika turpina atveseļoties, par ko liecina arī uzņēmumu peļņas rādītāji, tomēr gada otrajā pusē 
investoriem jābūt gataviem lielākam tirgus svārstīgumam. Investori piesardzīgi pievērš lielāku uzmanību tirgiem, kuros ir 
pievilcīgāki aktīvu novērtējumi, piemēram, Āzijas valstu tirgiem. 

 

Mēneša tēma 
Akciju tirgus indeksi 

Cilvēki parasti runā par tirgu tā, it kā šim vārdam būtu viena 
vispārpieņemta nozīme. Patiesībā tirgu veido daudzi atšķirīgi segmenti, 
kuru attīstības tempi un virziens ne vienmēr sakrīt. Indeksus veido tādēļ, 
lai uzskatāmi parādītu pārmaiņas dažādos tirgus segmentos. Visbiežāk 
izmanto akciju indeksus, kas var atspoguļot globālā akciju tirgus, 
konkrētas valsts akciju tirgus vai noteikta akciju tirgus segmenta 
attīstību. Iespējams, akciju tirgus indeksu ikdienas svārstību rezultāti ir 
visbiežāk publiskotie un pārrunātie dati finanšu un investīciju jomā. Tiek 
veidoti arī obligāciju, izejvielu, valūtu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu 
indeksi. Indeksus veido tā, lai tie palīdzētu sekot pārmaiņām, kas ietekmē 
noteiktu tirgu vai aktīvus, un salīdzināt attiecīgā tirgus vai aktīvu 
rādītājus. Vai varam būt droši, ka pareizi saprotam indeksu veidošanas 
principus, procesus, ko šie indeksi atspoguļo, un informāciju, ko tie var 
sniegt? Šajā rakstā aplūkosim galvenokārt akciju tirgus indeksus un 
centīsimies atbildēt uz minētajiem jautājumiem. Izprotot indeksu 
veidošanas principus un to galvenās atšķirības, Jums būs daudz vieglāk 
izprast pārmaiņas, kas katru dienu vērojamas tirgū. 

Kas ir indekss un kā to aprēķina? 
Akciju tirgus indekss ir skaitlis, kuru izmanto, lai izteiktu akciju tirgus 
segmenta relatīvo vērtību. Indeksu aprēķina, ņemot vērā noteiktu akciju 
cenu. Indeksa aprēķināšanai var izmantot dažādas metodes, tomēr vienmēr 
jāpatur prātā tas, ka indekss attēlo vērtības svārstības attiecībā pret 
sākotnējo vai bāzes vērtību. Indeksa skaitliskajai vērtībai nav nozīmes. 
Svarīgas ir laika gaitā vērojamās procentuālās izmaiņas. Parasti indeksa 
skaitlisko vērtību izsaka punktos. Piemēram, ziņās varam dzirdēt, ka kāda 
indeksa vērtība šodien samazinājusies par 50 punktiem. Tas nozīmē, ka 
indeksa vērtība, kas dienas sākumā varbūt bija 3500 punktu, tagad ir 
samazinājusies līdz 3450 punktiem. Taču punktu skaitam nav nozīmes – 
indeksa skaitlisko vērtību vislabāk var novērtēt, to salīdzinot ar 
iepriekšējiem rādītājiem, piemēram, iepriekšējās dienas skaitlisko vērtību, 
un izsakot starpību procentos. Vērtības palielināšanās vai samazināšanās 
ļauj investoriem spriest par attiecīgā indeksa ienesīgumu. Indeksu vērtību 
tirdzniecības dienas gaitā aprēķina reālajā laikā, lai investoriem būtu 
pieejama informācija par attiecīgā tirgus segmenta attīstību. 

Indeksu klasifikācija 
Akciju tirgus indeksus var klasificēt dažādi, taču visbiežāk klasifikācijas 
pamatā ir tas, uz kādu reģionu vai valsti tie attiecas.  

Pasaules jeb globālā akciju tirgus indeksā ir iekļauti dažādi uzņēmumi 
(parasti – lielie uzņēmumi) neatkarīgi no tā, kurā valstī tie atrodas vai kuras 
valsts akciju tirgū tiek tirgotas to akcijas. Šādi indeksi ir, piemēram, „MSCI 
World” un „S&P Global 100”.  

Valsts indekss atspoguļo noteiktas valsts akciju tirgus rādītājus (šo tirgu 
parasti veido valsts lielāko biržu sarakstos iekļauto lielo uzņēmumu 
akcijas), kā arī investoru attieksmi pret attiecīgās valsts ekonomisko 
situāciju. Valsts akciju tirgus indeksi tiek izmantoti visbiežāk. Amerikas 
Savienotajās Valstīs (ASV) tādi indeksi ir, piemēram, „S&P 500”, Dova-
Džonsa indekss (Dow Jones Industrial Average) un „Nasdaq”. Eiropā šādi 
indeksi ir, piemēram, „DAX” (Vācija), „CAC 40” (Francija), „FTSE 100” 
(Apvienotā Karaliste), „MIB” (Itālija) un „IBEX 35” (Spānija). Citi piemēri: 
„NIKKEI 225” (Japāna), „Hang Seng” (Ķīna), „RTS” (Krievija), „BOVESPA” 
(Brazīlija) un „MEXBAL” (Meksika). Citi indeksi, piemēram, „FTSE Developed 
Europe Index” vai „FTSE Developed Asia Pacific Index”, var būt reģionāli. 
Baltijas valstīs izmanto gan visu trīs valstu kopējo indeksu, proti, „OMX 

Baltic 10”, gan atsevišķus indeksus, kas raksturo katras valsts akciju tirgu – 
„OMX Tallinn”, „OMX Riga” un „OMX Vilnius”.  

Praksē izmanto arī specifiskākus indeksus, kas ļauj sekot noteikta tirgus 
segmenta ienesīgumam, piemēram, ASV nekustamā īpašuma tirgum („Wilshire 
US REIT”) vai biotehnoloģijas rūpniecības nozarei („Morgan Stanley Biotech 
Index”). Citi indeksi ļauj sekot noteikta lieluma uzņēmumiem vai uzņēmumiem, 
kurus vieno noteikta vadības forma vai citi, vēl specifiskāki kritēriji. 

Visu lielāko akciju tirgus indeksu rādītājus var atrast „Bloomberg” vietnē: 
http://www.bloomberg.com/markets/stocks/world-indexes/ 

Indeksa komponentu vērtēšana 
Indeksus var klasificēt arī pēc tā, kā tiek noteikta indeksa cena. Ir būtiski 
pārzināt un izprast dažādu indeksa komponentu vērtēšanas metožu 
savstarpējās atšķirības, jo atšķirīgas vērtēšanas metodes ļauj iegūt atšķirīgus 
rezultātus. Izšķir trīs galvenās metodes, proti, komponentu vērtēšanu, 
pamatojoties uz akciju cenu, komponentu vērtēšanu, pamatojoties uz tirgus 
kapitalizāciju, un vienāda īpatsvara piešķiršanu visiem indeksa komponentiem. 

Akciju cenu svērtā indeksa (price-weighted index) gadījumā katrs indeksā 
iekļautais uzņēmums ietekmē indeksa vērtību proporcionāli vienas attiecīgā 
uzņēmuma akcijas cenai. Indeksa vērtību aprēķina, saskaitot visu indeksā 
iekļauto uzņēmumu akciju cenas un izdalot iegūto summu ar kopējo uzņēmumu 
skaitu. Uzņēmumiem, kuru akcijas ir dārgākas, ir lielāks īpatsvars, tāpēc tie 
būtiskāk ietekmē indeksa kopējo ienesīgumu. Piemēram, pieņemsim, ka 
indeksā ir iekļauti tikai divi uzņēmumi. Viena uzņēmuma akcija maksā 1 EUR, 
bet otra – 10 EUR. Akcijas, kuru cena ir 10 EUR, indeksā vērtē deviņas reizes 
augstāk nekā tās, kuru cena ir 1 EUR. Kopumā tas nozīmē, ka akcijām, kuru cena 
ir 10 EUR, indeksā ir 90%, bet tām, kuru cena ir 1 EUR, – tikai 10% īpatsvars. 
Šajā gadījumā to akciju vērtības svārstības, kuru cena ir 1 EUR, nevar būtiski 
ietekmēt indeksa vērtību, jo šo akciju īpatsvars indeksā ir ļoti neliels. Plaši 
pazīstams akciju cenu svērtais indekss ir, piemēram, Dova-Džonsa indekss. Šis 
indekss atspoguļo 30 aktīvi tirgotu ASV vadošo uzņēmumu (blue chip) akciju 
vidējo svērto cenu. 

Otra vērtēšanas metode ietver komponentu vērtēšanu, pamatojoties uz tirgus 
kapitalizāciju. Izmantojot šo metodi, visi indeksa komponenti tiek vērtēti, ņemot 
vērā tirgus kapitalizācijas līmeni, tāpēc lielākiem komponentiem attiecīgajā 
indeksā ir lielāks procentuālais īpatsvars. Mūsdienās akciju tirgos visbiežāk 
izmanto tieši šo metodi. Piemēram, tā tiek izmantota „S&P 500”, „DAX”, 
„CAC 40”, „FTSE 100” un „Hang Seng” indeksa komponentu vērtēšanai. Tirgus 
kapitalizācijas svērtā indeksa (capitalization-weighted index) gadījumā jūtamas 
lielāko komponentu cenu svārstības var ļoti būtiski ietekmēt indeksa kopējo 
vērtību. Daži investori uzskata, ka, piešķirot lielajiem uzņēmumiem pārāk lielu 
īpatsvaru, tiek radīts nepareizs priekšstats par tirgus situāciju, tomēr tas, ka 
lielākajiem uzņēmumiem ir arī vislielākais akcionāru loks, ir pietiekams iemesls, 
lai šiem uzņēmumiem indeksā būtu lielāka nozīme. Praksē izmanto arī 
novērtēšanas metodi, kuras pamatā ir vērtības koriģēšana, ņemot vērā 
apgrozībā esošo akciju skaitu, proti, vērtējumu, kura pamatā ir tirgus 
kapitalizācija, atbilstoši koriģē, lai tas atspoguļotu tikai tirgū publiski pieejamās 
akcijas. 

Vienādi svērtais indekss (equal-weighted index) ir indekss, kurā visiem 
komponentiem ir piešķirts vienāds īpatsvars. Piemēram, ja indeksā ir iekļautas 
200 uzņēmumu akcijas, katram uzņēmumam indeksā ir piešķirts 0,5% 
īpatsvars, kas kopā veido 100%. Vienādi svērtā indeksa fondā vai portfelī 
mazākajiem uzņēmumiem ir tikpat liels īpatsvars kā lielākajiem uzņēmumiem. 
Tas nozīmē, ka visi uzņēmumi tiek vērtēti atbilstoši vieniem un tiem pašiem 
kritērijiem. Tomēr šī vērtēšanas metode nav tik populāra kā komponentu 
vērtēšanu, pamatojoties uz tirgus kapitalizāciju. 
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Indeksu varianti 
Dažiem indeksiem ir vairāki varianti, kuru sniegums atšķiras. Minētie varianti 
var atšķirties pēc tā, kā tiek vērtēti indeksa komponenti, un pēc tā, kā un vai 
tiek ņemtas vērā dividendes. Runājot par dividendēm, izšķir trīs izplatītākos 
indeksu variantus: cenu indeksu (price return), kopējās atdeves indeksu (total 
return) un neto kopējās atdeves indeksu (net total return). Cenu indeksa 
gadījumā ņem vērā tikai indeksa komponentu cenu, kopējās atdeves indeksa 
gadījumā ņem vērā arī dividenžu reinvestīcijas, bet neto kopējās atdeves 
indeksa gadījumā – dividenžu reinvestīcijas pēc ieturamā nodokļa 
atskaitīšanas. Šajā ziņā viens no piemēriem ir indekss „S&P 500”, kuram ir visi 
trīs minētie varianti. Ja ņem vērā gan dividenžu nozīmi, gan komponentu 
vērtēšanas metodiku, indeksiem var būt arī vairāk nekā trīs varianti. 
Piemēram, indeksam „Wilshire 5000” (ASV) ir pieci atšķirīgi varianti: tirgus 
kapitalizācijas kopējās atdeves indekss, tirgus kapitalizācijas cenu indekss, 
kopējās atdeves indekss, kas koriģēts, ņemot vērā apgrozībā esošo akciju 
skaitu, cenu indekss, kas koriģēts, ņemot vērā apgrozībā esošo akciju skaitu, 
un vienādi svērtais indekss. 

Līdzekļu ieguldīšana indeksa akciju portfelī 
Vai ir iespējams ieguldīt līdzekļus indeksā? Indeksus kā tādus nav iespējams 
nopirkt, taču ir trīs paņēmieni, kas ļauj gūt rezultātus, kuri maksimāli atbilst 
indeksa rādītājiem. Pirmkārt, Jūs varat izveidot vērtspapīru portfeli, kas 
iespējami precīzi atbilst izraudzītajam indeksam. Portfelī iekļautajām akcijām 
un to īpatsvaram jābūt tādam pašam kā izraudzītajā indeksā. Periodiski jāveic 
atbilstošas korekcijas, ņemot vērā indeksa izmaiņas. Šī metode var būt 
diezgan dārga, jo investoram, lai to izmantotu, ir jāizveido ļoti liels portfelis un 
katru gadu jāveic simtiem darījumu. Otrkārt, Jūs varat iegādāties kāda 
uzņēmuma pārvaldītā indeksa fonda daļas. Šis indeksa atdarināšanas 
paņēmiens ir daudz lētāks nekā patstāvīga portfeļa izveide. Turklāt indeksa 
fondu pārvaldības komisijas maksa parasti ir zemāka nekā parastam 
ieguldījumu fondam. Jūs varat izvēlēties starp dažādiem indeksa fondu 
pārvaldības uzņēmumiem un veidiem. Treškārt, Jūs varat iegādāties biržā 
tirgota fonda ieguldījumu apliecības. Minētie fondi ir investīciju līdzeklis, kas 
atbilst kādam noteiktam indeksam, un to – tāpat kā indeksa fondus – veido 
noteiktu akciju portfelis, taču šo fondu apliecības tiek tirgotas biržā tāpat kā 
akcijas. Biržā tirgoto fondu apliecības var nopirkt un pārdot tāpat kā jebkuru 
citu vērtspapīru. Biržā tirgoto fondu klāsts ir ļoti plašs. 

Indeksa fondu un biržā tirgoto fondu mērķis ir atdarināt tirgus vai noteikta 
ekonomikas sektora attīstību, tāpēc tiem nav nepieciešama intensīva 
pārvaldība (to dēvē par pasīvo pārvaldību). Šo finanšu instrumentu pievilcība 

slēpjas tajā, ka tie ļauj izveidot tikpat diversificētu portfeli kā ieguldījumu 
fondu gadījumā, taču izmaksas ir krietni zemākas. Līdzekļu ieguldīšana 
indeksa fondā vai biržā tirgotā fondā tomēr nenozīmē to, ka Jūs nekad 
necietīsiet zaudējumus. Vērtspapīru cenām samazinoties, arī Jūsu ieguldījumu 
vērtība samazināsies. Un otrādi – vērtspapīru cenām palielinoties, arī Jūsu 
ieguldījumu vērtība palielināsies. Indeksa „S&P 500” atdeve iepriekšējos 
periodos bijusi aptuveni 10–11% (kopējā atdeve), kas ir diezgan augsts 
rādītājs. Tomēr ir svarīgi saglabāt ieguldījumus ilgtermiņā. Ja, ekonomiskajai 
aktivitātei samazinoties, zaudēsiet pacietību un pārdosiet savus ieguldījumus, 
visdrīzāk negūsiet peļņu, ko varētu nest ekonomikas atveseļošanās. Atsevišķi 
ieguldījumu fondi tiek veidoti, ņemot vērā ne tikai ieguldījumu atdevi, bet arī 
ieguldījumu risku, lai tādējādi izvairītos no lejupslīdes un aizsargātu fonda 
aktīvus tirgus aktivitātes samazināšanas gadījumā. 

Nobeigumā vēl viena būtiska piebilde par indeksiem un investīcijām: pat tad, 
ja neieguldāt līdzekļus indeksā, ir svarīgi izvēlēties pareizo indeksu, ar kuru 
salīdzināt Jūsu ieguldījumu portfeļa ienesīgumu. Piemēram, ja esat iegādājies 
tāda ieguldījumu fonda apliecības, kura līdzekļi tiek ieguldītu Āzijas valstu 
tirgos, būtu gluži bezjēdzīgi salīdzināt šā fonda ienesīgumu ar indeksu, kas 
atspoguļo norises biotehnoloģijas rūpniecības nozarē. Daudziem ieguldījumu 
un pensiju fondiem ir noteikti indeksi (salīdzinošie indeksi), kas ļauj salīdzināt 
attiecīgā fonda ienesīgumu. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas vienmēr ir 
lietderīgi salīdzināt izraudzītā fonda ienesīgumu ar atbilstošā salīdzinošā 
indeksa rezultātiem. 

Nobeigums 
Indeksi ir instrumenti, ko investori un finanšu vadītāji izmanto, lai aprakstītu 
tirgus norises un salīdzinātu noteiktu ieguldījumu atdevi. Indeksi ļauj iegūt 
noderīgu informāciju, tostarp spriest par tendencēm un investīciju modeļu 
izmaiņām (kaut arī ir zināmi ierobežojumi). Cenšoties atdarināt indeksus un 
pieņemot investīciju lēmumus, ir svarīgi saprast, kā indeksi tiek veidoti, ko tie 
atspoguļo un ar ko atšķiras – kā tiek vērtēti indeksa komponenti, par kuru no 
indeksa variantiem ir runa – par cenu indeksu vai par kopējās atdeves 
indeksu, kādā valūtā tiek aprēķināts attiecīgā indeksa ienesīgums utt. Indeksi 
var kļūt arī par instrumentiem, kuros iespējams ieguldīt līdzekļus, šim 
nolūkam izmantojot indeksa fondus vai biržā tirgotos fondus – pasīvās 
pārvaldības instrumentus, kuru portfeļi tiek veidoti, atdarinot attiecīgā 
indeksa sastāvu.  
 
Avoti: MSCI, FTSE, OMX, Bloomberg, CFA Institute, Investopedia 

 

Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

„Blue chip” uzņēmumi Plaši pazīstami un finansiāli stabili uzņēmumi. „Blue chip” uzņēmumi parasti piedāvā kvalitatīvus, vispāratzītus 
produktus un pakalpojumus. „Blue chip” uzņēmumu akcijas uzskata par stabilāku ieguldījumu instrumentu 
nekā pārējo uzņēmumu akcijas, jo „blue chip” uzņēmumiem valsts ekonomikā ir institucionāls statuss. Investori 
var iegādāties „blue chip” uzņēmumu akcijas, lai nodrošinātu stabilu portfeļa vērtības pieaugumu. Apzīmējums 
„blue chip” (tulkojumā no angļu valodas – „zilais žetons”) ir saistīts ar pokera spēli, kurā zilie žetoni ir 
visvērtīgākie. 

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. 

Saistību neizpilde Situācija, kurā valsts, uzņēmums vai privātpersona nespēj veikt nepieciešamos maksājumus, lai dzēstu savas 
parādsaistības. 

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 lielāks, šīs obligācijas maksā lielākus kupona maksājumus, t. i., ir 
ienesīgākas nekā investīciju līmeņa obligācijas.  
Lai norādītu 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 apzīmējumu 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. 

Statistika par darbavietu skaitu 
ārpus lauksaimniecības sektora 
(non-farm payrolls) 

Tas ir svarīgs statistikas un ekonomiskais rādītājs, ko vispārējā darba tirgus apskata ietvaros katru mēnesi 
publisko Amerikas Savienoto Valstu Nodarbinātības departaments. Kopējā statistika par darbavietu skaitu 
ārpus lauksaimniecības sektora aptver aptuveni 80% strādājošo, kuri veido ASV iekšzemes kopproduktu (šis 
rādītājs neietver laukstrādniekus, mājkalpotājus, kā arī bezpeļņas organizāciju darbiniekus). Statistiku par 
darbavietu skaitu ārpus lauksaimniecības sektora publisko reizi mēnesī. Šos datus izmanto, lai palīdzētu valsts 
politikas veidotājiem un ekonomistiem noteikt, kāda ir ekonomiskā situācija, un prognozēt, kāda turpmāk būs 
ekonomiskā aktivitāte. 

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, kā arī darba 
vidi. Ja PMI rādītājs ir lielāks par 50, uzskata, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme attiecībā pret 
iepriekšējo mēnesi. Ja rādītājs ir mazāks par 50, nozarē vērojama bremzēšanās; ja rādītājs ir tieši 50, nav 
notikušas nekādas pārmaiņas. 

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

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% 14,5% 4,5% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 22,5% -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 13,0% 0,3% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 79,3% 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -5,7% -13,6% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 70,3% 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 16,5% 8,6% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 98,1% 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% 7,8% 6,2% 

 
 
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 t. s. 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 var 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, lūdziet, lai SEB konsultants vai – 
nodokļu jautājumos – attiecīgās jomas speciālists sniedz Jums plašāku skaidrojumu. Ar vispārīgu informāciju par investīciju jautājumiem un vērtspapīriem var iepazīties SEB 
tīmekļa vietnē https://www.seb.lt. 

 


