
 

 

 
Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Nestabila tirgus situācija vasaras vidū 

  2015. gada augusts 
Tirgus apskats 
Jūlijs bijis trauksmains mēnesis investoriem. Viņu noskaņojumu ietekmēja gan sarunas ar Grieķiju, gan Ķīnas akciju tirgus sabrukums, gan 
dramatiskās cenu svārstības izejvielu (preču) tirgos, gan arvien lielāka iespējamība, ka Federālo rezervju banka (FED) septembrī palielinās 
procentu likmi. Neskatoties uz minētajiem dramatiskajiem notikumiem, lielākajā daļā attīstīto valstu bija vērojama pakāpeniska izaugsme, 
saglabājoties pozitīvām prognozēm par uzņēmumu peļņu. Mēs turpinām uzskatīt, ka ir sagaidāma globālās ekonomikas izaugsme. ASV 
ekonomikas stabilizēšanās, Eiropas valstu ekonomikas atveseļošanās, atbalstošas monetārās politikas (ECB, Japānas un Ķīnas centrālās banku 
realizētās politikas), ir tikai daži no pozitīvajiem faktoriem, kuri kalpos par pamatu turpmākajai un, iespējams, straujākai globālajai izaugsmei, 
kas ir labvēlīga augstāka riska ieguldījumiem. 

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
+2,0% jūlijā 
+2,2% kopš gada sākuma 
+91,0% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+4,8% jūlijā 
+15,5% kopš gada sākuma 
+41,7% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-6,0% jūlijā 
+8,6% kopš gada sākuma 
-36,0% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-7,5% jūlijā 
-3,9% kopš gada sākuma 
+9,5% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-8,4% jūlijā 
-15,5% kopš gada sākuma 
-43,4% 5 gadu laikā 

ASV ekonomika gatavojas procentu likmju celšanai. Jūlijā FED Politikas izstrādes komiteja raidīja signālus, ka FED 
plāno procentu likmju celšanu šogad, norādot gan uz stabilo nodarbinātības palielinājumu, gan mēreno ekonomikas 
attīstību. Saskaņā ar politikas veidotāju izteikumiem procentu likmes tiks palielinātas tad, kad darba tirgū būs 
novērojami turpmākie uzlabojumi un kad inflācijas līmenis būs atgriezies plānotajā 2% apmērā. Otrajā ceturksnī ASV 
ekonomikas izaugsme bijusi 2,3% – nedaudz mazāka par vienprātīgo prognozi 2,5% apmērā. Tomēr 1. ceturkšņa 
rezultāti tika pārskatīti uz augšu – no 0,2% samazinājuma līdz 0,6% palielinājumam. Informācija par ASV darba tirgu ir 
pastiprinājusi prognozes par gaidāmo procentu likmju celšanu. Jūlijā ASV privātajā sektorā tika radīti 215 tūkst. jaunu 
darba vietu, un bezdarba rādītāji saglabājās pēdējo septiņu gadu zemākajā līmenī (5,3%). Uzlabojās arī jūnija 
aplēse (palielinājums līdz 231 tūkst.). Saskaņā ar jaunākajiem datiem ASV gada inflācija (izņemot elektroenerģijas un 
pārtikas cenas) ir palielinājusies no 1,7% līdz 1,8 procentiem. Jaunākie ASV ekonomikas statistikas dati apstiprina, ka 
2. ceturksnī ASV ekonomikas attīstība uzņems tempus un ka FED pirmajai nozīmīgākajai procentu likmju celšanai 
būtu jānotiek septembrī. Lai gan FED var sākt procentu likmju celšanu jau septembrī, turpmākajiem palielinājuma 
tempiem būtu jābūt lēniem, un procentu likmēm diezgan ilgu laiku būtu jāsaglabājas zemā līmenī. Tāpēc likmju 
celšanai nevajadzētu apdraudēt akciju tirgus, jo uzņēmumiem izpaliks pēkšņs aizņēmumu sadārdzinājums. 
Uzņēmumu sniegtās ziņas par 2. ceturkšņa peļņas sezonu ir diezgan labas (saskaņā ar aptuveni divu trešdaļu S&P 500 
uzņēmumu sniegtajām ziņām 74% uzņēmumu ir pārsnieguši peļņas prognozes, un apmēram puse uzņēmumu ir 
pārsniegusi ieņēmumu prognozes). 

Spriedze Grieķijā norimst. Jūlija sākumā ieilgusī Grieķijas krīze sasniedza savu kulmināciju, kad Grieķija par mata 
tiesu izspruka no izstāšanās no eirozonas. Grieķijai ir izdevies panākt vienošanos ar saviem kreditoriem (ECB, SVF un 
Eiropas Komisiju). Neseno darījumu partneru sarunu rezultāti liecina, ka varētu tikt panākta vienošanās par Grieķijas 
trīs gadu glābšanas paketi 86 miljardu EUR apmērā. Šķiet, pašlaik šī problēma nav aktuāla. taču jautājums ir, cik ilgi tā 
būs. Neskatoties uz to, ka panāktā vienošanās varētu solīt labvēlīgu Grieķijas kreditoru attieksmi arī turpmāk, tā ir 
radījusi ievērojamu spriedzi Grieķijas politikā, un pirmstermiņa vēlēšanu rezultātā šis jautājumus varētu atkārtoti 
nonākt tirgus uzmanības centrā. Labā ziņa ir, ka Grieķijas krīze, šķiet, nav nozīmīgi ietekmējusi ekonomiku ārpus 
Grieķijas. Sākotnējie novērojumi liecina, ka Eiropas patērētāju uzticēšanās ir nedaudz mazinājusies, turpretī 
uzņēmumu uzticēšanās nav skarta. Spriedzes mazināšanās Grieķijā ir motivējusi investorus atgriezties lētākos Eiropas 
akciju tirgos, kur jūlijā situācija bija uzlabojusies. Pēc stabiliem uzlabojumiem īstermiņā akciju cenas varētu 
stabilizēties gada otrajā pusē. Mūsu ilgtermiņa prognozes par Eiropas ekonomikas un akciju tirgu izaugsmi 
joprojām ir pozitīvas. ECB stimulēšanas programma, eiro vājināšanās, zemākas elektroenerģijas cenas, stabilāki 
iekšzemes un ārvalstu tirgi sekmē straujāku reģiona valstu ekonomikas attīstību un labākas uzņēmumu peļņas 
izredzes. 

Citur pasaulē. Izejvielu (preču) tirgos pašlaik vērojamas dramatiskas cenu svārstības. Naftas tirgu ir vājinājusi 
nenoteiktība gan par piedāvājumu, gan par pieprasījumu. Pēdējā mēneša laikā naftas cenas ir strauji samazinājušās. 
Naftas cenu krituma pamatā ir atvērtās iespējas Irānas naftas eksportam apvienojumā ar Ķīnas izaugsmes tempu 
palēnināšanos. Tā kā Ķīna ir lielākais krāsaino metālu patērētājs pasaulē, bija novērojama arī negatīva ietekme uz 
metālu cenām. Jūlijā akciju cenas Ķīnā turpināja samazināties. Tomēr, neskatoties uz to, ka Ķīnas akciju cenas 
nesen samazinājās gandrīz par vienu trešdaļu, pēdējo 12 mēnešu laikā tās ir palielinājušās par 70 procentiem. Daudzās 
aktīvu iegādes tiek finansētas ar aizņēmumiem. Laika posmā līdz korekcijai Ķīnas akciju biržā bija novērojamas visas 
burbuļa pazīmes, kas nu ir pārplīsis. Ķīnas iestādes ļoti pūlas nepieļaut turpmākus cenu kritumus (t.i., tās pērk 
akcijas un pielieto monetāro mīkstināšanu). Tādējādi tiek mazināts risks, ka cenu kritums vēl vairāk padziļināsies, 
nelabvēlīgi ietekmējot citus tirgus. Nesen Ķīnas centrālā banka (ĶTB) devalvēja vietējo valūtu (juaņu) pret USD. 
Viens no plāniem paredz eksportu palielināšanu, tādējādi veicinot gan ekonomikas izaugsmi, gan nodarbinātību. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām iekļauta dokumenta beigās
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 
Produktu grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Iepriekš minēto notikumu dēļ jūlijā obligāciju tirgos palielinājās svārstības. Tomēr mēneša beigās ienesīguma rādītāji vairāk vai mazāk 
turējās vienādā līmenī. Vājie ekonomiskie rādītāji un citi riski, piemēram, Ķīnas akciju tirgus lejupslīde, var ierobežot valsts obligāciju 
ienesīguma palielinājumu. Taču stabilāki ekonomiskie apstākļi un inflācijas palielināšanās prognozes, kā arī Federālo rezervju bankas 
procentu likmju celšana var veicināt valstu obligāciju ienesīguma līmeņa pakāpenisku palielināšanos. Mūsu viedoklis par valsts 
obligācijām ir konservatīvs. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Neskatoties uz neseno nestabilo situāciju tirgos, jūlijs bijis pozitīvs mēnesis mūsu sabalansētās stratēģijas (vidēji augstā riska) 
portfeļiem, galvenokārt, uzlabojoties situācijai attīstīto valstu akciju tirgos (prognozes attiecībā uz augsta riska ieguldījumiem 
sabalansētās stratēģijas (vidēji augstā riska) portfeļos ir iekļautas augsta riska sadaļā). Pašreizējam paaugstināta svārstīguma periodam 
nevajadzētu apdraudēt mūsu ilgtermiņa stratēģiju. Raugoties nākotnē, vidēji augstā riska līmeņa obligāciju tirgū (ņemot vērā vēsturiski 
zemās procentu likmes, kas rada izaicinājumus fiksētā ienesīguma ieguldījumiem) augsta ienesīguma obligācijas (kuru rezultāti jūlijā 
bijuši labi) un īsāka termiņa augsta ienesīguma obligācijas joprojām uzskatāmas par pievilcīgiem fiksēta ienākuma ieguldījumiem (ar 
nedaudz ierobežotu potenciālu salīdzinot ar pāris iepriekšējiem mēnešiem) salīdzinājumā ar citiem fiksētā ienākuma ieguldījumiem. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Gan dramatiskie notikumi Grieķijā, gan pēdējā laikā novērojamie vājie ekonomiskie signāli no Ķīnas, gan prognozes par to, kad FED 
sāks palielināt savu bāzes procentu likmi, ir novedušas pie lielāka akciju tirgus svārstīguma. Taču, mūsuprāt, ilgtermiņā pasaulē ir 
gaidāma ekonomikas izaugsme. Raugoties uz nākamajiem 12 mēnešiem, sagaidāms, ka akcijas turpinās būt vislabākā aktīvu 
kategorija. Pozitīvajām tendencēm ASV turpinoties, noskaņojumam tirgū būtu jāuzlabojas. Gan zemās izejvielu cenas, gan monetārās 
stimulēšanas turpināšana palīdzēs uzturēt gan patēriņu, gan izaugsmi. ECB obligāciju pirkšana palīdzēs uzturēt Eiropas uzņēmumu 
akciju vērtību, savukārt eksportētājiem būs ieguvumi no eiro vājināšanās.  

 



2015. gada augusts 

Mēneša tēma 
Kā procentu likmju celšanās ietekmē finanšu 
tirgus? 

Samērā ilgi esam dzīvojuši ļoti zemu procentu likmju apstākļos. Tas 
noticis, pateicoties 2008. gada pasaules finanšu krīzei, kad smagu 
triecienu guva visas pasaules valstis, jo sevišķi attīstītās valstis, kurās 
notika tautsaimniecības lejupslīde un kurās centrālajām bankām bija 
jāveic pasākumi, lai novirzītu ekonomiku atpakaļ uz izaugsmes ceļa. 
Viens no primārajiem pasākumiem bija bāzes procentu likmju 
samazināšana līdz nepieredzēti zemam līmenim (tuvu nullei vai pat 
līdz negatīvam skaitlim). Ir pagājuši septiņi gadi. Lai gan nevar teikt, 
ka pašlaik pasaules valstu ekonomika ir pilnībā atpakaļ uz 
ilgtspējīgas izaugsmes ceļa, tomēr varam vērot arvien vairāk 
uzlabojumu pazīmju. Pašlaik ir novērojama ekonomikas izaugsmes 
tempu palielināšanās ASV, kā arī ekonomikas atveseļošanās Eiropā 
un Japānā. Tāpēc ikdienas finanšu medijos nav grūti pamanīt arvien 
pieaugošo interesi par to, kad sāksies procentu likmju celšana. Arvien 
vairāk cilvēku sāk pievērst tam uzmanību. Iespējams, mūsu pirmās 
asociācijas saistās ar māju īpašniekiem ar hipotēkām, kuri sākuši 
uztraukties par lielākiem procentiem, kurus viņiem nāksies maksāt 
bankām. Taču attiecībā uz finanšu tirgiem un investīcijām procentu 
likmju celšanas sekas atšķiras no iepriekš piemērā minētajām. Šajā 
rakstā analizēts, kā procentu likmju palielinājums var ietekmēt 
ieguldījumus tādos vērtspapīros kā obligācijas un akcijas. 

Kas ir bāzes procentu likmes? 
Būtībā bāzes procentu likmes ir nozīmīgs instruments, kuru valstis un 
centrālās bankas lieto ekonomiskās izaugsmes regulēšanai. Kad 
ekonomika attīstās straujāk nekā būtu vēlams, valsts iejaucas šajā 
procesā, palielinot procentu likmes, lai mazinātu uzņēmumu vēlmi 
aizņemties līdzekļus savas darbības paplašināšanai, savukārt 
privātpersonām –mazinātu vēlmi aizņemties un tērēt, panākot 
ekonomikas attīstības tempu samazināšanos. No otras puses, notiekot 
ekonomikas lejupslīdei, vai laikos, kad izaugsmes tempi ir gausāki 
nekā būtu vēlams, valstis mēdz pazemināt procentu likmes, lai 
stimulētu ekonomisko izaugsmi. Procentu likmju izmaiņas ietekmē arī 
finanšu tirgus. Turpmāk analizēts, kā bāzes procentu likmju 
palielināšana ietekmē obligāciju un akciju tirgus. 

Procentu likmes un obligācijas 
Starp procentu likmēm un obligāciju cenu pastāv tieši apgriezta 
sakarība. Proti, procentu likmēm palielinoties, obligāciju cenas 
samazinās, savukārt, procentu likmēm samazinoties, obligāciju cenas 
palielinās. Tas notiek tāpēc, ka obligācijām ir fiksēta procentu likme, 
ko sauc par kupona likmi. Procentu likmēm palielinoties, būtu 
jāpalielinās arī obligāciju ienesīgumam (procentuālā atdeve, ko 
investors gūst, pērkot obligācijas), lai saglabātos obligāciju 
pievilcīgums salīdzinājumā ar lielāku procentu peļņas iespējām. Tā kā 
kupona likme ir fiksēta, obligāciju ienesīgums var palielināties vai 
samazināties tikai ar obligāciju cenu starpniecību. 

 

Parasti obligāciju cenas samazinājums ir atkarīgs no obligāciju 
dzēšanas termiņa. Lai noteiktu obligāciju jutīgumu pret procentu 
likmju izmaiņām, praksē tiek lietots ilguma skaitlis (izteikts kā gadu 
skaits). Piemēram, procentu likmēm palielinoties par diviem 
procentiem, obligācija, kuras ilgums ir četri gadi, varētu zaudēt 
aptuveni 8% no savas tirgus vērtības, savukārt, obligācija, kuras 
ilgums ir seši gadi, varētu zaudēt aptuveni 12 % no savas tirgus 
vērtības. Jo garāks ir obligācijas dzēšanas termiņš, jo vairāk to ietekmē 
procentu likmju izmaiņas.  

Turpmāk tabulā atspoguļots aptuvenais paredzamais obligācijas cenas 
samazinājums, ņemot vērā procentu likmju kāpumu. Horizontālā ass 
parāda procentu likmes apmēra pieaugumu no viena līdz trīs 
procentiem. Vertikālā ass ir obligāciju vai obligāciju fonda ilgums. 

Procentu likmju izmaiņas 

Ilg
um

s 
(g

ad
os

)  1% 2% 3% 
2 -2% -4% -6% 
4 -4% -8% -12% 
6 -6% -12% -18% 

Ir svarīgi norādīt, ka iepriekšminētajos piemēros nav ņemti vērā daudzi 
faktori, piemēram, brokeru komisijas, iespējamās nodokļu sekas, 
inflācijas prognozes, kredītsaistību nepildīšanas risks utt. Tajos 
parādīta sakarība starp tirgus procentu likmēm un obligāciju cenām, 
visiem pārējiem faktoriem saglabājoties vienādiem. 

Cik svarīgi ir sekot līdzi procentu likmju un obligāciju cenu svārstībām? Ja 
esat parasts investors, kurš izmanto obligācijas vai obligāciju fondus, lai 
gūtu ienākumus ilgtermiņa ieguldījumu plāna rezultātā, atbilde uz minēto 
jautājumu jums varētu nebūt pārāk svarīga. Obligāciju fondi rada atdevi 
gan procentu maksājumu, gan obligāciju cenas izmaiņu veidā, taču 
galvenokārt no procentu maksājumiem ilgtermiņā. Laika gaitā obligāciju 
cenu palielinājumam un samazinājumam ir tendence izlīdzināties, radot 
ilgtermiņa investoriem tikai pozitīvus ieguvumus procentu maksājumu par 
obligācijām veidā. 

Procentu likmes un akcijas 
Turpretī sakarība starp procentu likmēm un akciju tirgu nav tik skaidra. 
Procentu likmju celšana sadārdzina aizņēmumus, tādējādi ietekmējot gan 
privātpersonas, gan uzņēmumus. 

Pirmās netiešās bāzes likmes palielināšanas sekas ir tas, ka bankas 
paaugstina likmes, kas tiek noteiktas klientiem par aizdevumiem. 
Privātpersonas ietekmē aizdevumu (piemēram, hipotēku) procentu likmju 
palielināšana, jo sevišķi, ja aizdevumiem ir mainīgā procentu likme. Minētā 
rezultātā samazinās patēriņam pieejamās naudas apmērs. Tas nozīmē, ka 
cilvēki izlietos mazāk naudas patēriņam, kas savukārt ietekmēs uzņēmumu 
ieņēmumus un peļņu. Uzņēmumi tiek skarti arī tiešākā veidā. Arī uzņēmumi 
saņem aizdevumus no bankām savas darbības veikšanai un 
paplašināšanai. Bankām sadārdzinot aizdevumu izmaksas, uzņēmumi, 
iespējams, aizņemsies mazāk un maksās lielākus procentus par saviem 
aizņēmumiem. Saimnieciskās darbības izdevumu samazinājums var 
palēnināt uzņēmumu izaugsmes tempus, samazinot peļņu. 

Ir skaidrs, ka bāzes procentu likmes palielinājumi ietekmē gan patērētāju, 
gan uzņēmumu uzvedību. Patērētāju tēriņu samazinājums, uzņēmumu 
ieņēmumu un peļņas samazinājums mēdz negatīvi ietekmēt akciju cenas.  

Tomēr, novērtējot augošo likmju ietekmi uz akcijām, ir svarīgi saprast, ka 
tirgi ir orientēti uz nākotni, iekļaujot pašreizējās cenās visu zināmo 
informāciju par tirgu. Tātad, ja zinām, ka procentu likmes, visticamāk, 
palielināsies, jo finanšu medijos par to tiek runāts arvien biežāk, varam būt 
droši, ka par to ir  informēti arī pieredzējušie institucionālie investori, 
kuriem ir valdošās pozīcijas tirdzniecībā un kuri tādējādi nosaka cenas. 
Mums tikai jāseko pašreizējai situācijai tirgū un jāspēj saskatīt, vai tirgus 
jau prognozē procentu likmju palielinājumu, un kā tas reaģē. 

Vēl viena ļoti svarīga atziņa – procentu likmes pieaug tāpēc, ka palielinās 
ekonomikas izaugsmes tempi. Šādā gadījumā mērenam un stabilam 
procentu likmju celšanas tempam nevajadzētu negatīvi ietekmēt akciju 
tirgu. Gluži pretēji, tam būtu jāatbalsta ilgtspējīga izaugsme un jānovērš 
burbuļu veidošanās akciju tirgos.  

Aplūkosim dažus vēsturiskus faktus par ASV tirgu darbības rezultātiem 
likmju celšanas periodos (CBS publicētais pētījums). Analizējot ASV akciju 
tirgus peļņu (vairāk nekā 100 gadu garumā) ekonomiskās izaugsmes 
periodos, kurus raksturoja vislielākais procentu likmju kāpums, īsākais no 
šiem likmju kāpuma periodiem ilga desmit mēnešus. Atlasot desmit 
mēnešu periodu katrā izaugsmes periodā, kurā notika vislielākais procentu 
likmju kāpums, 80% šādu periodu akciju tirgu ienesīgums bija pozitīvs. 
Turpretī pozitīva atdeve bija tikai aptuveni 70% visu iespējamo desmit 
mēnešu periodos.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto, nav pamata secinājumam, ka procentu 
likmju palielināšana ir akcijām par sliktu. Procentu likmes ir tikai viens 
elements no plašākas uzņēmējdarbības apstākļu ainas. Ir arī daudzi citi 
faktori, kuri ietekmē akciju cenas, tāpēc, lemjot par akciju ieguldījumu 
pirkšanu vai pārdošanu, nedrīkst vadīties tikai pēc procentu likmēm. 

Prognozes par procentu likmju palielinājumu  
Mūsuprāt, Eiropas Centrālā Banka (ECB) nepaaugstinās procentu likmes 
līdz pat 2016. gada nogalei. ECB ir veikusi papildu pasākumus, lai stimulētu 
ekonomiku, uzsākot kvantitatīvās mīkstināšanas (KM) programmu, kuru 
plānots turpināt līdz 2016. gada septembrim. Attiecīgi līdz KM programmas 
beigām ECB nebūtu jāpaaugstina procentu likmes. ASV situācija ir 
atšķirīga. Ekonomikas uzlabojumu dēļ ASV Federālo rezervju banka (FED) ir 
izbeigusi KM programmas darbību un raidījusi netiešus signālus, ka pirmais 
solis procentu likmju celšanas virzienā tiks sperts līdz gada beigām. 
Saskaņā ar SEB prognozēm FED likmju palielinājums notiks septembrī. Kā 
tas var ietekmēt finanšu tirgus? Kā minēts iepriekš, zināmā mērā šī ietekme 
jau ir iekļauta pašreizējās tirgus cenās. No otras puses, pirms tas notiks, 
FED būs rūpīgi sekojusi notikumiem ekonomikā un paaugstinās procentu 
likmes tikai tad, ja būs pārliecinošas pazīmes, ka ekonomika ir tam gatava. 
Proti, likmes tiks paaugstinātas, ja ekonomikā būs sākusies augšupeja. Gan 
šis labvēlīgais faktors, gan daudzi citi, piemēram, Eiropas ekonomikas 
uzlabošanās, atbalstošas monetārās politikas (ECB, Japānas un Ķīnas centrālās 
banku realizētās politikas), būs turpmākās un, iespējams, straujākas globālās 
izaugsmes pamatā, kas būs labvēlīga augstāka riska ieguldījumiem. SEB 
viedoklis par obligācijām ir vairāk konservatīvs. Raugoties tikai uz obligāciju 
tirgu, pašlaik no riska/ienesīguma attiecības aspekta valsts obligācijas un 
investīciju kategorijas uzņēmumu obligācijas šķiet mazāk pievilcīgas nekā 
augsta ienesīguma obligācijas. 

Avoti: SEB, Forbes, Fidelity, Marketwatch, CBS, Investopedia.
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Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Krāsainie metāli Krāsainos metālus plaši izmanto komerciāliem un rūpnieciskiem nolūkiem. Dabā šie metāli ir izplatītāki, tāpēc 
tie ir daudz lētāki nekā dārgmetāli, piemēram, zelts, sudrabs un platīns. Krāsainie metāli ir alumīnijs, varš, svins, 
niķelis, alva un cinks. 

Patērētāju uzticēšanās Patērētāju uzticēšanās ir ekonomikas rādītājs, kas mēra patērētāju optimismu par ekonomikas vispārējo 
stāvokli un savu personīgo finanšu stāvokli. Tas, kā pārliecināti cilvēki jūtas par savu ienākumu stabilitāti, 
ietekmē tādus viņu ekonomiskos lēmumus kā, piemēram, tēriņus, un tādējādi kalpo par vienu no galvenajiem 
ekonomikas vispārējā stāvokļa rādītājiem. 

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 importus konkrētajā valstī. 

Ilgums Rādītājs, kas parāda obligācijas cenas jutīgumu uz procentu likmju pārmaiņām. Ilgumu izsaka kā gadu skaitu. 
Procentu likmēm palielinoties, obligāciju cenas samazinās, turpretī procentu likmju samazinājums nozīmē 
obligāciju cenu palielinājumu. Ilguma skaitli nosaka, pielietojot sarežģītu aprēķinu, kas ietver tagadnes vērtību, 
ienesīgumu, kupona likmi, galīgo termiņu un citus faktorus. Investoriem ir paveicies, ka šis rādītājs ir standarta 
dati, kuri tiek norādīti visaptverošajā obligāciju un obligāciju kopfondu informācijā. Jo lielāks ilguma skaitlis, jo 
lielāks procentu likmju risks vai obligāciju cenu atlīdzība.  

Starptautiskais valūtas fonds 
(SVF) 

SVF ir 188 valstu organizācija, kuras mērķis ir veicināt starptautisko ekonomisko sadarbību, starptautisko 
tirdzniecību, nodarbinātību un valūtas kursu stabilitāti, tostarp nodrošinot dalībvalstīm finanšu resursus 
maksājumu izpildes nolūkam. SVF sniedz tehnisku palīdzību un rīko mācības valstīm pēc pieprasījuma. 

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 tiek uzskatītas par ļoti augsta riska obligācijām ar zemu 
kredītreitingu. 

Svira Dažādu finanšu instrumentu vai aizņemtā kapitāla, piemēram, garantijas iemaksu, izmantošana, lai palielinātu 
potenciālo atdevi no investīcijas. 

Dzēšanas termiņš Laika posms, kurā finanšu instruments atrodas apgrozībā. Dzēšanas termiņš ir noteikts laikposms, kura beigās 
finanšu instruments tiks dzēsts, un 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 
palēnināties. 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) Neierasta 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. 

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

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% 9,0% 2,2% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 17,8% 15,5% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -24,6% 8,6% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -9,4% -3,9% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -32,2% -15,5% 

 
Iepriekšminētā informācija 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, kuras 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 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 dēļ. 
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. 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 ieguldīšanu 
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:https://www.seb.lv 


