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Tirgus apskats 
Politiskā vētra, kas sākās Apvienotajā Karalistē pēc jūnija referenduma rezultātu paziņošanas, sasniedza kulmināciju novembrī, kad pasauli pāršalca 
vēsts par D. Trampa pārsteidzošo uzvaru ASV prezidenta vēlēšanās. Pēc rezultātu uzzināšanas investorus galvenokārt interesēja tas, kādi būs Trampa 
administrācijas mērķi. Akciju tirgus darbības rezultātus uzlaboja ziņas par iespējamo nodokļu samazināšanu un kapitālieguldījumu palielināšanu 
infrastruktūrā. Pēc ASV vēlēšanām tirgus interesēja galvenokārt politiskie notikumi Eiropā; austrieši ievēlēja savu jauno prezidentu, savukārt balsojums 
“Nē” par jauno konstitūciju Itālijas referendumā lika premjerministram atkāpties no amata, taču tas nemazināja tirgū valdošo pozitīvo noskaņojumu. 
Francijā politiķis F. Fijons, kas iestājas par sadarbību ar Krieviju, tika izraudzīts par kandidātu nākamā gada aprīlī paredzētajās prezidenta vēlēšanās. 
Pirmo reizi daudzu gadu laikā ESAO ir palielinājusi savas prognozes par globālo izaugsmi. Savā kārtējā sanāksmē OPEC dalībvalstis beidzot vienojās par 
naftas ražošanas apjomu samazināšanu.  

Akciju tirgi * Galvenie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
+3,4% novembrī 
+7,6% kopš gada sākuma 
+76,3% piecu gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-0,4% novembrī 
-5,1% kopš gada sākuma 
+41,7% piecu gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+1,2% novembrī 
+20,2% kopš gada sākuma 
-34,3% piecu gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-3,4% novembrī 
+5,6% kopš gada sākuma 
+13,3%  piecu gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-10,8% novembrī 
+27,3% YTD 
-36,5% piecu gadu laikā 

Šis gads bijis pārsteigumu pilns. Tas sākās ar naftas krīzi, kad notika lielais naftas cenu kritums. Tam sekoja 
Brexit referendums, bet pavisam nesen piedzīvojām republikāņu uzvaru ar lielu pārsvaru ASV prezidenta 
vēlēšanās. Finanšu tirgu reakcija uz pēdējiem diviem notikumiem bija sākotnēji dramatiskas cenu svārstības, 
kam sekoja samērā atturīgs klusums. Tikmēr izejvielu sektors ir krīzes vajāts jau labu laiku, padarot investorus 
arvien piesardzīgākus. Tas daļēji izskaidro, kāpēc Brexit balsojuma un ASV prezidenta vēlēšanu iznākums 
neradīja iemeslu papildu piesardzības pasākumiem investoru portfeļos. Turklāt ne lēmums par Brexit, ne 
vēlēšanu iznākums ASV netika interpretēts kā vidējā termiņā ekonomiskajai izaugsmei kaitējošs. Iespējams, 
2016. bijis gads, kad kulmināciju sasniedza ļoti spēcīgs deflācijas spiediens, ko radīja globalizācija un 
ekstremālās centrālo banku politikas, kā arī gads, kurā fiskālo politiku veidotāji nopietni iesaistījās vides 
veidošanā (tirgos pašlaik valda absolūta pārliecība, ka decembrī Federālo rezervju banka (FED) cels procentu 
likmes (decembra sanāksmē). Īstermiņā tirgus apstākļi liecina, ka ir pieaugusi uzticība nākotnes ekonomiskajai 
izaugsmei un inflācija varētu palēnām atgriezties.  

Pēc politiskajiem pārsteigumiem, kurus nesa referendums Lielbritānijā un ASV vēlēšanās, investori ir pievērsuši 
uzmanību Eiropas politiskajam kalendāram, sākot jau ar Itālijas referendumu 4. decembrī. Vēlētāji Itālijā 
nobalsoja pret politisko reformu un attiecīgi izteica neuzticību premjerministram M. Renzi un viņa koalīcijas 
valdībai, kas lika Renzi atkāpties, un koalīcija izjuka. Tomēr tas nesagrāva tirgū valdošo pozitīvo noskaņojumu. 
Austrijā 4. decembrī notika vēlēšanas, kurās Zaļās partijas vadītājs A.Bellens kļuva par prezidentu, apsteidzot 
labējā spārna populistu N. Hoferu, tādējādi nedaudz pazeminot ES politiskā riska prēmiju. Citas, iespējams, 
daudz svarīgākas vēlēšanas Eiropā notiks Francijā, kur nākamā gada pavasarī tiks vēlēts prezidents, un Vācijā, 
kur rudenī paredzētas federālā parlamenta vēlēšanas. Francijas centriski labējās republikāņu partijas 
priekšvēlēšanas ir beigušās, un F. Fijons būs šīs partijas kandidāts gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Ārpolitikā 
F. Fijons tiek vērtēts pretrunīgi, ņemot vērā viņa salīdzinoši ciešos sakarus ar Krievijas prezidentu V. Putinu – 
tas varētu radīt bažas tirgiem.  

Attīstības valstu tirgos novembrī bija novērojams kritums. Investoru noskaņojumu ietekmēja bažas par ASV 
dolāra stiprināšanos un Trampa administrācijas politikas iespējamo ietekmi. Pirmkārt, dolāra stiprināšanās 
vēsturiski ir bijusi slikta ziņa attīstības valstu tirgiem. Iespēja, ka FED varētu celt procentu likmes arī 2017. gadā, 
vēl vairāk pasliktinātu situāciju attīstības valstu tirgos turpmāko pāris mēnešu laikā. Otrkārt, Trampa 
protekcionisma pilnās runas par tirdzniecības līgumu noteikumu pārskatīšanu un ASV atturēšanos slēgt 
jebkādus nelabvēlīgus tirdzniecības līgumus varētu mazināt globālo tirdzniecību, īpaši ietekmējot attīstības 
valstu ekonomiku. 

Pirmo reizi astoņu gadu laikā OPEC ir panākusi vienošanos par naftas ražošanas apjomu samazināšanu 
(kartelis samazinās ražošanas apjomus par 1,2 miljoniem barelu dienā līdz 32,5 miljoniem barelu). Arī Krievija, 
kas gan nav karteļa dalībvalsts, ir apsolījusi samazināt ražošanas apjomus. Šis fakts būtiski paaugstināja naftas 
cenas, tomēr, ir grūti paredzēt, vai OPEC spēs panākt pastāvīgu naftas cenu palielinājumu, tā kā ASV slānekļa 
naftas ražotāji var izvēlēties palielināt savus ražošanas apjomus. Mūsuprāt, naftas cenas varētu pazemināties 
2017. gada otrajā pusē. Mūsu cenu prognozes ir vidēji USD 55 par barelu 2017. gadā un USD 60 – 2018. gadā. 

Aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumu un investīciju banku prognozes 2017. gadam ir kļuvušas pozitīvākas, 
pamatojoties uz tirgus datiem novembrī. SEB viedoklis ir mazliet piesardzīgāks, nekā pirms mēneša. Pirmo reizi 
daudzu gadu laikā arī ESAO ir paaugstinājusi prognozes par globālo izaugsmi savā jaunākajā ziņojumā par 
ekonomikas prognozēm. 

* Vairāk informācijas par indeksu vērtības svārstībām iekļauts šā dokumenta beigās   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Politiskie notikumi nav mazinājuši pozitīvo noskaņojumu 
tirgū 

  2016. gada decembris 

Ietekme uz dažāda riska kategoriju ieguldījumiem 
Produktu grupas Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes perspektīvas 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Investīcijas valdības obligācijās ir piedzīvojušas visvājāko mēnesi septiņu gadu laikā. ASV vēlēšanu iznākums un solījumi par fiskāliem 
stimuliem veicinājuši procentu likmju celšanos un obligāciju ienākumu celšanos no ļoti zema līmeņa (attiecīgi obligāciju cenas ir 
samazinājušās). Liberāla fiskālā politika varētu radīt spiedienu uz inflāciju un sekmēt stingrāku monetāro politiku nākamajā gadā, kas 
veicinājis investoru iziešanu no obligāciju tirgus novembrī. Šis ir viens no iemesliem citu starpā, kādēļ mums joprojām ir negatīvs 
viedoklis par valdības obligācijām. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Novembrī mūsu sabalansētā riska portfeļu darbības rezultāti nebija viendabīgi, tie svārstījās starp mazliet negatīviem un pozitīviem. 
Negatīvo ietekmi veicināja obligācijas, kuru cenas būtiski samazinājās. Pašlaik esam mazāk piesardzīgi, nekā pirms mēneša attiecībā 
uz paaugstinātu riska līmeni portfeļos. Starp fiksētā ienākuma ieguldījumiem mēs saskatām labāku ilgtermiņa vērtību augsta 
ienesīguma uzņēmumu obligācijām. Pieaugošās izejvielu cenas ir stabilizējušas iepriekš akūto situāciju daļā kredītu tirgū, kas pašlaik 
radījis labāku līdzsvaru starp faktisko ienesīgumu un paredzamo procentuālo parādsaistību nepildīšanas apjomu. 
 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Novembrī akciju vērtība palielinājās, it īpaši pēc ASV prezidenta vēlēšanām un optimistiskās trešā ceturkšņa peļņas pārskatu sezonas. 
Mēs pieturamies pie sava ilgtermiņa pozitīvā viedokļa par akcijām, tajā pašā laikā esam nedaudz mazāk piesardzīgi īstermiņā. Palielināta 
riska līmenis atspoguļo makroekonomikas impulsa spēku, kas bijis novērojams pēdējo pāris mēnešu laikā, un mēs sagaidām, ka 
pozitīvais makroekonomikas impulss saglabāsies stabils arī 2017. gadā. Mūsuprāt, nozīmīgāko rādītāju stabilitāte veicinās ekonomisko 
rādītāju (piemēram, patēriņa un ražošanas) uzlabošanos. Galvenie argumenti, kas pamato diezgan piesardzīgo attieksmi, ir saistīti ar 
iespēju, ka pasaules ekonomiskās izaugsmes tempi būs gausi un attiecīgi uzņēmumu peļņas gūšanas spējas būs ierobežotas. 
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Mēneša tēma 
Digitālās inovācijas: spēcīga programmatūras 
platforma – ceļš uz panākumiem 

Silīcija ieleja ir mājvieta vairākiem pasaules lielākajiem 
uzņēmumiem, kuru akcijas kotētas biržā. Tādi uzņēmumi, kā, 
piemēram, Apple, Google, Facebook, Netflix un Uber (biržā 
nekotēts uzņēmums) daudzējādā ziņā ir kardināli mainījuši mūsu 
dzīvi. Pastāvīgi tiek izstrādāti jauni digitālie produkti un 
pakalpojumi, un to īpatsvars pasaules ekonomikā arvien pieaug. 
Digitalizācija turpināsies vēl ilgu laiku, un, mūsuprāt, īpaši labas 
izaugsmes perspektīvas ir tādiem uzņēmumiem, kuru 
uzņēmējdarbības modeļi balstās uz programmatūru sakaru un 
pakalpojumu nodrošināšanu. 

Iespējams, jūs lasāt šo rakstu savā tālrunī, klausoties mūziku Spotify vai 
Apple, drīz pēc tam, kad Google palīdzējis atrast ceļu uz jūsu izvēlēto 
restorānu. Viegla informācijas pieejamība tālrunī, datorā vai planšetē 
ir kardināli mainījusi veidu, kādā apgūstam zināšanas, sazināmies un 
izklaidējamies. Šī raksta tēma ir par uzņēmumiem, kuri pašlaik maina 
mūsu dzīvi, izmantojot uzņēmējdarbības modeļus, kas sekmējuši 
unikālas inovācijas daudzās nozarēs – t.i., uzņēmumi – celmlauži, kas 
ir būtiski uzlabojuši pakalpojumus, pārņemot iniciatīvu no 
iepriekšējiem tirgus līderiem. 

Aizraujošs ceļojums pēdējo 20 gadu laikā 
Pašlaik starptautiskajā digitālo risinājumu arēnā dominē uzņēmumi, 
kuru galvenais birojs atrodas Silīcija ielejā - pasaulē slavenā 
tehnoloģiju centrā dienvidos no Sanfrancisko, un pašlaik tiem ir 
pasaulē lielākā tirgus kapitalizācija. Vēl tikai pirms pieciem gadiem 
pasaules desmit vērtīgāko uzņēmumu sarakstā dominēja enerģētikas 
uzņēmumi. IT uzņēmumi bija atrodami minētā saraksta lejasdaļā, 
iekļaujot tikai divus no tiem (Apple un Microsoft). Turpretī pašlaik IT 
uzņēmumi ieņem piecas pirmās vietas minētajā sarakstā šādā secībā: 
Apple, Google (uzņēmuma nosaukums ir Alphabet), Microsoft, Amazon 
un Facebook. No minētajiem uzņēmumiem Microsoft ir vienīgais 
uzņēmums, kurš ieņem dominējošas pozīcijas kopš pagājušā gadsimta 
deviņdesmito gadu vidus, savukārt Apple tolaik bija nonācis tuvu 
bankrotam (pirms Stīvs Džobss pārņēma galveno izpilddirektora 
amatu), Amazon bija tik tikko nodibināts, turpretī ne Google, ne 
Facebook vēl pat nebija izveidoti. Tātad pirms 20 gadiem četru no 
pieciem lielākajiem biržā kotētajiem uzņēmumiem pasaulē vēl vispār 
nebija. To neticamo izaugsmi sekmēja personālo datoru un interneta 
lietošanas straujā attīstība un viedtālruņu parādīšanās 2000. gadu 
sākumā. 

Digitālā ekonomika ietekmē gan mūsu dzīvesveidu, gan 
inflācijas līmeni 
Digitālā ekonomika ir attīstījusies, jo informācijas apmaiņa un 
elektroniskie produkti kļuvuši par būtiski svarīgu mūsu dzīves 
sastāvdaļu. Mobilie tālruņi ir pārspējuši novecojušos fiksētos tālruņus, 
ļaujot apmainīties ar informāciju nebijušos veidos. Daudzi pakalpojumi 
pašlaik ir pilnībā digitālizēti, ietaupot nosūtīšanas izmaksas. Digitālās 
mūzikas izplatīšanas metode (Spotify) ir mainījusi mūzikas industriju 
un samazinājusi CD tirgu. Arī Apple ir sekmējis inovācijas mūzikas 
nozarē ar saviem digitālās atskaņošanas pakalpojumiem. Pašlaik 
filmas, seriāli, TV šovi un sporta pārraides redzamas neskaitāmos 
televīzijas kanālos, pateicoties Netflix pakāpeniskajiem uzlabojumiem 
video nozarē pēdējo 15 gadu laikā. Google ietekmē drukāti 
informācijas meklēšanas pakalpojumi (dzeltenās lapas u.c.) ir gandrīz 
izzuduši. Arvien grūtāk klājas arī drukātās reklāmas pakalpojumu 
sniedzējiem. Facebook ir izveidojis izcilu sociālās komunikācijas kanālu 
-  tā vietā, lai piezvanītu kādam pa tālruni, daudzi izmanto iespēju 
nosūtīt ziņu Facebook. 

Digitālās ekonomikas agresīvā ienākšana mašīnbūves, finanšu sektora, 
patēriņa, pakalpojumu un citās nozarēs, sekmējusi daudz efektīvāku 
un pakalpojumu un produktu attīstību. Informācijas izplatīšanas, 
saziņas un dažāda veida procesu izmaksas ir pilnībā izzudušas, 
palielinot spiedienu uz deflāciju. Bezmaksas zvans, izmantojot Skype 
(izgudrots Igaunijā), netiek iekļauts valsts ekonomikas IKP rādītājā, 
taču iepriekš šis pakalpojums veidoja IKP kā balss telefona līnijas 
izmantošanas maksa. Līdzīgu spiedienu uz deflāciju rada ziņu lasīšana 
internetā, nevis avīzē. Mūsdienās daudziem pakalpojumiem nav 
izplatīšanas izmaksu. Tas turpinās ietekmēt inflāciju. Vēl viens aspekts 
ir produktivitātes paaugstināšanās, ražošanas produktivitātei pieaugot 
un gūstot labumu no ātrākas apmaiņas ar informāciju daudzos 
ražošanas procesos. Ir grūti izmērīt, cik lielā mērā digitalizācija ir 
ietekmējusi inflāciju pēdējo desmit gadu laikā, taču tas pavisam 
noteikti ir noticis un arī turpmāk mazinās inflāciju.   

  

22% no pasaules ekonomikas balstās uz digitālajām tehnoloģijām 
Inovācijas eksperti apgalvo, ka aptuveni 22% no pasaules IKP veido 
digitālā ekonomika, turklāt šis rādītājs pastāvīgi pieaug, uzlabojot 
produktivitāti. Digitālās ekonomikas apjomi tiek aprēķināti, iekļaujot visas 
preces un pakalpojumus, kuru būtisks komponents ir digitālās 
tehnoloģijas. Tradicionālie mērītāji veido nedaudz vairāk nekā 5%, taču šis 
rādītājs attiecas vienīgi uz nozarēm, kas pilnībā pārstāv digitālos produktus 
un pakalpojumus. Mūsuprāt, labāks veids, kā saskatīt digitalizācijas ietekmi 
uz izaugsmi, ir aplūkot, kuras nozares būtiski ietekmē digitālās 
tehnoloģijas. Saskaņā ar šo pieeju ASV ir visvairāk digitalizētā valsts 
pasaulē, digitalizācija ietekmē ap 33% no tās IKP salīdzinājumā ar Ķīnas 
relatīvi zemo 10% rādītāju. Saskaņā ar šo rādītāju gandrīz 60% no ASV 
finanšu sektora balstās uz digitālajām tehnoloģijām, un no tā nedaudz 
atpaliek komunikāciju nozare. Tas būtiski palielina mūsdienīgas, stabilas 
digitālās platformas veidošanas un uzturēšanas lomu ilgtermiņa izaugsmē 
– bez šādas platformas būtībā nav iespējams konkurēt ar tiem 
komersantiem, kuriem tā ir. 

Kādas ir nākotnes perspektīvas? 
Cilvēks pastāvīgi mainās. Esošos pakalpojumus aizstāj jauni, mainās arī 
tendences. Tieši tāpat notiek visās tautsaimniecības nozarēs visā pasaulē, 
un ir svarīgi šīm izmaiņām sekot. Jūs noteikti pēdējā laikā internetā esat 
redzējuši populāru citātu par to, ka pasaulē lielākajam taksometru 
uzņēmumam (Uber) nepieder automašīnas, pasaulē lielākais mediju 
pakalpojumu uzņēmums (Facebook) neveido savu saturu un pasaules 
lielākajam naktsmītņu uzņēmumam (Airbnb) nav viesnīcu numuru. Šo 
sarakstu var turpināt – vienam no pasaules lielākajiem mazumtirgotājiem 
(Ķīnas Alibaba) nav krājumu, bet  Apple un Google, kas piegādā un tirgo 
saviem klientiem lietojumprogrammas, lielākoties paši tās nerada. 
Mūsuprāt, veselības aprūpes nozare ir viena no nozarēm, kurā turpmāk 
sagaidāmas pārmaiņas un būtiski uzlabojumi, jo tās digitālā platforma līdz 
šim nav bijusi atbilstoša. Arī koplietošanas ekonomikas nozīme 
pakāpeniski pieaugs. Viens koplietošanas ekonomikas piemērs ir 
automašīnu iegāde - jau šobrīd lielajās pilsētās ir vērojama tendence 
nepirkt, bet īrēt automobiļus uz laiku. Patērētāji arvien vairāk izmanto 
internetu, lai pasūtītu apģērbu, elektronikas preces un pat pārtiku. Šos 
pakalpojumus faktiski sniedz izplatītāji, kuru elektroniskās pasūtīšanas 
platformas aizstājušas no ķieģeļiem būvētos veikalus. Sadzīves tehnikai un 
citām iekārtām būs digitāla funkcionalitāte, kas ziņos, kad to saturs ir 
jāpapildina vai jāaizstāj. 

Spēcīga programmatūras platforma – ceļš uz panākumiem 

Tirgus dalībnieki, kuru darbība balstās uz programmatūrām un kuri īsteno 
savas idejas komerciāli visdzīvotspējīgākajā veidā, būs uzvarētāji cīņā par 
patērētāju naudu. Uzņēmums Facebook faktiski ir izveidojis informācijas 
tīklu, kas ietver komunikācijas, viedokļus, fotoattēlus, ziņas un video. Tas 
arī nozīmē, ka uzņēmumam ir spēcīga reklāmas platforma. Amazon ir 
izstrādājis efektīvu platformu tirdzniecībai internetā, savukārt Uber ir 
taksometru pakalpojumu platforma; Google ir “īsts” strauji augošs 
programmatūras uzņēmums. 

Tomēr digitālajā pasaulē lielus kapitālieguldījumus veic ne tikai IT 
uzņēmumi. Pateicoties Tesla, Silīcija ielejā ir iztērēts miljardiem dolāru, lai 
kardināli mainītu automobiļu ražošanas nozari, ražojot elektromobiļus, un 
nopietni ir apdraudēti tādi lielie ierasto automobiļu ražotāji kā Ford un 
BMW, kuri pašlaik intensīvi sākuši lūkoties elektromobiļu virzienā. Banku 
sektors konkurē, pamatojoties uz vislabāko digitālo platformu, kamēr 
daudzās citās nozarēs notiek būtiskas pārmaiņas. Mūsuprāt, 
visveiksmīgākie uzņēmumi, ļoti iespējams, būs tieši tie, kuriem ir vislabākās 
digitālās platformas. 

NASDAQ 100 peļņas tendencei nav līdzinieku 
Pēdējos gados Nasdaq 100 – indekss, kuru veido liels IT un digitālo 
uzņēmumu skaits – ir pārspējis daudz plašāko S&P 500 akciju indeksu. 
Nasdaq 100 uzņēmumu peļņa ir palielinājusies par gandrīz 300% 
salīdzinājumā ar 2007. gadu, savukārt, S&P 500 uzņēmumu peļņa ir 
palielinājusies par gandrīz 40 procentiem. Mūsuprāt, ļoti labs peļņas 
potenciāls ir IT nozarei, kas turpinās pieaugt, jo pieprasījums pēc jaunām 
digitālajām platformām un lietojumprogrammām ir liels – gan uzņēmumi, 
gan patērētāji apgūst jaunās tehnoloģijas galvu reibinošā ātrumā. 

Digitalizācijas tendence ir spēcīga un kādu laiku saglabāsies nemainīga, 
taču uzņēmumiem pastāvīgi jāuztur sava konkurētspēja – lai neatpaliktu 
no konkurentiem.  
 
Avots: SEB Ieguldījumu apskats, decembris 
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Termini 

Lietotie termini Paskaidrojums 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu valsts teritorijā konkrētajā laika periodā saražoto gatavo preču un sniegti pakalpojumu 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. 

Fiskālā politika Fiskālā politika ir saistīta ar valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika nozīmē valsts budžeta 
līdzekļu izlietojumu, lai ietekmētu ekonomisko darbību. Piemēram, kad ekonomiskās izaugsmes tempi sāk 
palēnināties, valdība var iejaukties un palielināt izdevumus, lai stimulētu pieprasījumu un ekonomisko izaugsmi. 
Vai arī tā var pazemināt nodokļus, lai palielinātu gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu pēcnodokļu ieņēmumus. 

Ieguldījuma reitinga obligācijas  
augsta ienesīguma obligācijas 

Ieguldījuma reitinga obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi 
zemu saistību nepildīšanas risku. Augsta ienesīguma 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 attīstības tempi var palēnināties. Galvenie naudas masas apjoma 
kontroles līdzekļi ir darījumi brīvā tirgū (aktīvu pirkšana vai pārdošana), mainīgas procentu likmes un mainīgas 
prasības attiecībā uz komercbanku rezervēm. 

Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācija (ESAO) 

34 dalībvalstu grupa, kas apspriež un izstrādā ekonomisko un sociālo politiku. ESAO valstis ir demokrātiskas 
valstis, kas atbalsta brīvā tirgus ekonomiku. 

Naftas eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC)  

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

Kvantitatīvā mīkstināšana (QE) 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.  

Ienesīgums Ienākumu gūšana (atdeve) no ieguldījumiem. Tas attiecas uz procentiem vai dividendēm, ko saņem no 
vērtspapīra, un ko parasti izsaka procentuālā izteiksmē gada griezumā, balstoties uz ieguldījuma izmaksām, tā 
pašreizējo tirgus vērtību vai nominālvērtību.  

 
Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laika posmu līdz 2016. gada 30. novembrim  

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2011 2012 2013 2014 2015 12 mēnešos 
Kopš 2016. 

gada 
sākuma 

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

Europe  MSCI EURO EUR -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% -11,0% -5,1% 

Eastern 
Europe 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% 11,0% 20,2% 

Asia  MSCI EM Asia USD -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% 4,6% 5,6% 

Latin 
America 

MSCI EM Latin 
America 

USD -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% 21,4% 27,3% 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā 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, 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 lietošanas 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. 


