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  2017. gada augusts 

Tirgus apskats 
Jūlijā globālajos kapitāla un obligāciju tirgos pārsvarā valdīja vasarīgi patīkams noskaņojums. Ne ASV Federālo rezervju banka (FED), ne 
Eiropas Centrālā banka (ECB), ne Japānas banka (BoJ) jūlijā negrozīja savas procentu likmes, taču tas gan nenozīmē, ka gada atlikušajos 
mēnešos banku retorika nenokļūs uzmanības centrā. Centrālās bankas  iegājušas jaunā stingrākas monetārās politikas īstenošanas fāzē, taču, 
mūsuprāt, tā notiks lēni un piesardzīgi. Otrā ceturkšņa peļņas sezonas rezultāti atbilst prognozētajiem, un, kopumā vērtējot, tie ir labi. Saskaņā 
ar jaunāko Starptautiskā Valūtas fonda  publicēto informāciju globālās ekonomikas rādītāji liecina par atveseļošanos. Jūlijā mēs divreiz 
palielinājām riska tolerances līmeni, un pašreiz tā līmenis ir visaugstākais šogad. 

Akciju tirgi* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
+1,9% jūlijā 
+10,3% kopš gada sākuma 
+79,1% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+0,3% jūlijā 
+6,2% kopš gada sākuma 
+57,0% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+3,5% jūlijā 
-0,6% kopš gada sākuma 
-21,1% 5 gadu laikā 
 
Āzija 
(MSCI EM Asia, USD): 
+5,1% jūlijā 
+28,3% kopš gada sākuma 
+34,9% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+8,2% jūlijā 
+17,6% kopš gada sākuma 
-22,8% 5 gadu laikā 

ASV ekonomikas izaugsmes tempi 2. ceturksnī bijuši straujāki, jo patērētāji tērēja vairāk, uzņēmumi 
ieguldīja vairāk, tostarp straujāku palielinājumu noteica arī tirdzniecības apjomu palielināšanās. IKP palielinājās 
līdz 2,6% jeb vairāk nekā divas reizes  salīdzinājumā ar 1. ceturksni, kad tas bija samazinājies līdz 1,2 %. ASV 
uzmanības centrā bija ražošanas nozares apjomu palielināšana un stabilais darba tirgus. Neskatoties uz 
ziņām par bezdarbu, statistikas dati apstiprināja, ka darba tirgus stāvoklis vēl joprojām ir stabils. Arī ASV ISM 
ražošanas aptaujas rezultāti liecināja par stabilitāti. Savā iepriekšējā sanāksmē, kas notika jūlijā, FED 
nepaaugstināja procentu likmes. Saskaņā ar mūsu prognozēm šogad FED cels procentu likmes vēl vienu 
reizi, kā arī paziņos par tās kopējo aktīvu samazināšanas sākšanu septembrī. 

Makroekonomiskās vides rādītāji Eiropā saglabājušies pozitīvā līmenī. Ražošanas iepirkumu vadītāju 
(PMIs) indeksi reģionā kopumā saglabājušies augstā līmenī. Arī patērētāju uzticības līmenis ir augsts. Gada 2. 
ceturksnī eirozonas IKP izaugsmes tempi sasnieguši 0,6% (salīdzinājumā ar 1. ceturksni, kad tie bija 
0,5%); gada griezumā izaugsmes tempi palielinājās no 1,9% līdz 2,1%, uzrādot savu labāko līmeni piecu gadu 
laikā. Tomēr eirozonā inflācija joprojām nav sasniegusi ECB noteikto inflācijas mērķi (2%) – gada griezumā 
inflācija bijusi 1,3 % apmērā. Lai gan ECB vēl kādu laiku necels procentu likmes, mūsuprāt, jau šoruden 
centrālā banka paziņos par savas kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) programmas apjoma 
samazināšanu. Eiro uzrādīja vislabākos rezultātus starp lielākajām valūtām, tā vērtība palielinājās gandrīz par 
2% attiecībā pret dolāru, mēneša beigās sasniedzot 1,18 procentus. Tomēr nākotnē šī eiro stabilitāte var 
izvērsties par izaicinājumu dažu Eiropas uzņēmumu akcijām vietējās valūtas izteiksmē.  

2. ceturkšņa peļņas sezonu gan ASV, gan Eiropā raksturoja stabils sākums. Jūlija beigās ap 60% uzņēmumu 
jau bija paziņojuši savus 2. ceturkšņa peļņas rezultātus. Līdz šim ienākumu palielinājums bijis pozitīvs, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu peļņa uz vienu akciju (EPS) palielinājusies par 9% (S&P 500 uzņēmumiem), 
bet Eiropā – par 13 procentiem. 

Attīstības valstu (AV) perspektīvas pēdējā laikā ir uzlabojušās. Kaut arī joprojām pastāv protekcionisma 
risks, globālās tirdzniecības apjomi atkal palielinās. No tā labumu gūst AV ekonomika, kas bieži ir orientēta uz 
eksportiem. Ņemot vērā izejvielu cenu stabilizēšanos un tekošā konta atlikumu uzlabošanos visvājākajās 
valstīs, kopējā aina izskatās daudz cerīgāk nekā ļoti ilgu laiku iepriekš. 

Saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda (SVF) jaunāko publicēto informāciju globālās atveseļošanās 
tendences joprojām ir stabilas. Saskaņā ar SVF prognozēm globālais IKP varētu palielināties par 3,5% 
2017. gadā un par 3,6% – 2018. gadā. Šīs izaugsmes aplēses nav mainījušās kopš aprīļa, lai gan atsevišķu 
dalībvalstu rādītājos ir veiktas dažas korekcijas. Izaugsmes prognozes ir pazeminātas ASV un Lielbritānijai, 
savukārt Japānai, eirozonai un Ķīnai tās ir palielinātas. Kopumā globālās izaugsmes tempi turpina palielināties, 
un tuvojas to pirmskrīzes līmenim. Prognožu samazinājumam attiecībā uz ASV un Lielbritānijai nevajadzētu būt 
lielam pārsteigumam, ņemot vērā neparedzamo Brexit veidu, kas samazinājis investīciju apjomu, kā arī 
prezidenta Trampa nespēju panākt kādas viņa ekonomiskās politikas īstenošanu pēc vēlēšanām.  

* Sīkāku informāciju par veiktspējas indeksu skat. 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) 

Vasarā ienākumi no valdības obligācijām ir uzrādījuši pieauguma tendences. Minētās tendences ir novērojamas jau 
kopš 2016. gada 3. ceturkšņa, ko noteica pozitīvākas ekonomiskās izaugsmes prognozes, stingrāka FED īstenotā 
monetārā politika un ECB stimulu programmas apjoma samazināšana. Ienākumu pieauguma tendence saglabājas, un 
mūsu viedoklis par valdības obligācijām vēl joprojām ir negatīvs. Prognozes par pakāpenisku ienākumu palielināšanos 
no galvenajām valdības obligācijām arī turpmāk sekmēs investoru ieguldījumus mazāk jutīgu aktīvu kategorijās, 
piemēram, augstas peļņas obligācijās. 

Sabalansētā 
stratēģija (vidēji 
augsts risks) 

Jūlijā mūsu sabalansētā riska portfeļi uzrādīja nedaudz negatīvus rezultātus. Jūnijā bijām riska ziņā neitrāli, taču jūlijā 
sākām palielināt riska tolerances līmeni, pamatojoties uz stabilo makroekonomisko vidi un pozitīvajām prognozēm par 
2. ceturkšņa peļņas sezonu. Abi minētie pamatojumi, šķiet, realizēsies, taču tam būs nepieciešams mazliet vairāk laika.  
Nākamajos 12 mēnešos starp fiksētā ienākuma ieguldījumiem, mūsuprāt, globālo uzņēmumu augstas peļņas 
obligācijas uzrādīs labākus rezultātus nekā investīciju un valdības obligācijas. Izaugsmes perspektīvas joprojām 
saglabājas stabilas, un ir maz ticams, ka 2017. un 2018. gadā varētu notikt lejupslīde, tieši tāpēc mēs prognozējam 
labākus rezultātus augstas peļņas obligācijām.  

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts risks) 

Jūlijā mēs divreiz palielinājām riska tolerances līmeni, kas pašreiz ir visaugstākais šogad. Palielinājumu noteica gan 
stabilā makroekonomiskā vide, gan pārliecinošās prognozes, uz ko, cita starpā, norāda noturīgie PMI rādītāji. Ir 
novērojama uzlabošanās arī globālās vides rādītājos. Šajā ziņā Eiropa nav izņēmums, uz ko, cita starpā, balstās mūsu 
pozitīvās prognozes par Eiropas uzņēmumu akcijām. Pašreizējās peļņas sezonas rezultāti atbilst prognozētajiem, peļņas 
rādītāji kopumā ir labi. Centrālās bankas ir nonākušas jaunā fāzē, taču pašreiz mēs uzskatām, ka stingrākas monetārās 
politikas (likmju palielināšanas un obligāciju iegādes darījumu apjoma samazināšanas) stratēģijas īstenošana notiks lēni. 



Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

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. 

Peļņa par akciju (EPS) Uzņēmuma peļņas daļa, kas attiecināma uz katru parasto akciju. Peļņa par akciju ir uzņēmuma rentabilitātes 
rādītājs. 

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. 

International Monetary Fund (IMF) The IMF is an organization of 188 countries whose stated objectives are to promote international economic co-
operation, international trade, employment, and exchange rate stability, including by making financial resources 
available to member countries to meet balance of payments needs. The IMF provides technical assistance and 
training for countries requesting it. 

Pasūtījumu vadības institūts 
(ISM), ISM ražošanas, 
neražošanas indeksi 

Indekss, kas balstīts uz Pasūtījumu vadības institūta veiktajām aptaujām ASV par ražošanas/ne-ražošanas 
uzņēmumiem. Indekss virs 50 norāda, ka industrija paplašinās, savukārt indekss zem 50 norāda uz samazināšanos/ 
Pārbaudot ISM ražošanas un ne-ražošanas indeksus, ieguldītāji spēj labāk saprast valsts ekonomisko situāciju. Šim 
indeksam palielinoties, ieguldītāji var uzskatīt, ka biržām vajadzētu palielināties lielākas uzņēmumu peļņas dēļ. 
Attiecībā uz obligāciju tirgiem var teikt pretējo — tas samazinās līdz ar pieaugošiem indeksiem, jo to ietekmē 
potenciāla inflācija 

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. 

Iepirkumu menedžeru indekss 
(PMI) 

Ražošanas sektora veselīgas ekonomikas rādītājs. PMI indeksi balstās uz pieciem galvenajiem rādītājiem: jaunie 
pasūtījumi, krājumu līmenis, ražošana, piegādes un nodarbinātības vide. Ja PMI pārsniedz 50, tas liecina par 
ražošanas sektora paplašināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Rādījums zem 50 liecina par 
samazināšanos, savukārt 50 norāda uz nemainīgu stāvokli. 

Pakāpeniska stimulu 
samazināšana 

Pakāpeniska stimulu samazināšana ir pakāpeniska centrālās bankas atteikšanās no darbībām, kuru mērķis ir 
uzlabot ekonomiskās izaugsmes apstākļus. Minētās darbības var ietvert izmaiņas tradicionālajās centrālās bankas 
darbībās, piemēram, procentu likmju koriģēšanu vai rezervju prasību noteikšanu, vai mazāk tradicionālajās 
darbībās, piemēram, naudas drukāšanu ekonomikas „sildīšanai” (QE). Kā finanšu termins „pakāpeniska stimulu 
samazināšana” vislabāk zināms Federālo rezervju bankas naudas drukāšanas ekonomikas „sildīšanai” programmas 
kontekstā. 

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. jūlijam  

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% 13,7% 10,3% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 16,4% 6,2% 

Austrum-
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 17,7% -0,6% 

Āzija MSCI EM Asia USD 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 26,2% 28,3% 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 15,1% 17,6% 

 
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. 


