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Tirgus apskats 
Pēc pozitīvas atdeves perioda un neliela svārstīguma novembra sākumā tirgos iestājās īslaicīga pauze. Taču mēneša beigās ieguldītāju riska 
tolerances līmenis atkal palielinājās, parādoties papildu pierādījumiem par stabilo makroekonomisko rādītāju atgriešanos iepriekšējā līmenī. 
Zemā inflācija met izaicinājumu centrālo banku mērķiem, taču tās turpina īstenot savas liberālās monetārās politikas. Mūsuprāt, FED cels 
procentu bāzes likmes straujāk nekā cer tirgus, savukārt gan ECB, gan Japānas Banka turpinās paplašināt savas liberālās monetārās politikas 
tuvākajā nākotnē. Nesen mēs vēlreiz nedaudz palielinājām savas IKP prognozes lielākajai daļai valstu. Novembra sākumā taktiskos nolūkos 
samazinājām riska tolerances līmeni, taču tas joprojām ir visai augsts. 

Akciju tirgi * Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 index, USD): 
+2,8% novembrī 
+18,3% kopš gada sākuma 
+87,0% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-2,3% novembrī 
+10,0% kopš gada sākuma 
+48,6% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+1,8% novembrī 
+9,9% kopš gada sākuma 
-16,9% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+0,1% novembrī 
+36,5% kopš gada sākuma 
+32,3% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-3,2% novembrī 
+16,2% kopš gada sākuma 
-24,0% 5 gadu laikā 

Pēdējā laikā ASV makroekonomiskie rādītāji nav bijuši viendabīgi, taču ekonomiskās attīstības cikls šķiet stabils. 
Virzību uzsākusi vēsturiskā ASV nodokļu reforma, kurai investori pievērš lielu uzmanību. Senāts ir ķēries klāt 
nodokļu reformas tiesību aktu individuālo redakciju apstiprināšanai. Attiecīgi darbs, kas tiek veltīts ASV nodokļu 
reformas īstenošanai, pašlaik ir kritiskajā nobeiguma fāzē. FED pēdējās politikas sanāksmes protokols liecina par FED 
pārliecību attiecībā uz turpmāku ekonomisko izaugsmi un pastāvīgu darba tirgus rādītāju uzlabošanos. Tās 
dalībniekiem bažas rada inflācija, kas ir zemāka par plānoto, lai arī vairākums atbalstīja procentu likmju celšanu. 
Mūsuprāt, FED 2018. gadā cels procentu likmes trīs reizes. 

Paātrinājušies eirozonas ekonomikās izaugsmes tempi. 3. ceturkšņa izaugsmes prognozes tika palielinātas līdz 
2,5%, lielā mērā pateicoties Vācijas ekonomikas iespaidīgajiem izaugsmes tempiem – 2,8%, kā arī uzlabojoties 
situācijai Francijā un Itālijā. Ražošanas nozarē Eiropā (PMI indekss) sasniedzis rekordaugstu rādītāju, darba tirgus 
dinamika uzlabojusies, bezdarba līmenim samazinoties zem 9% robežas, savukārt patērētāju uzticība sasniegusi 
augstāko rādītāju pēdējo 16 gadu laikā. Inflācijas izaugsmes tempi arvien ir pārāk gausi, taču gan darba tirgu 
situācijas uzlabošanās, gan privāto ienākumu palielināšanās ļauj cerēt, ka jau tuvākajā nākotnē sagaidāma augstāka 
inflācija.  

Novembrī Eiropā atgriezās politiskā nenoteiktība. Šķiet, līdz paziņojumam par jaunu koalīciju Vācijai vēl tāls ceļš 
ejams. Itālijas vispārējo vēlēšanu kampaņa liecina par sadrumstalotību un arvien lielāku atbalstu opozīcijas partijām. 
Spānijā satricinājumu radījušais Katalonijas referendums drīzumā varētu novest arī pie jaunām reģionālām 
vēlēšanām. Politiskā trokšņa palielināšanās, iespējams, bija pamatā Eiropas kapitāla tirgos notikušajām korekcijām 
novembrī. 

Zviedrijas centrālā banka (Riksbank) savā jaunākajā ziņojumā pauž uzskatu, ka mājsaimniecību parādsaistības 
ir lielākais Zviedrijas ekonomikas apdraudējums, norādot, ka svarīgi ieviest stingrākas prasības attiecībā uz 
hipotekārajiem kredītiem. Taču Riksbank vēl joprojām uzskata, ka ir maz ticams, ka stabilo ekonomiskās izaugsmes 
rādītāju dēļ mājokļu cenas Zviedrijā strauji kritīs. Mūsu viedoklis par mājokļu tirgu sīkāk izklāstīts jaunākajā Nordic 
Outlook ziņojumā. 

Ķīnā valdības iestādes mēģina panākt kvalitatīvāku izaugsmi, nenodarot kaitējumu ekonomikai. Nesen tika pieņemts 
jauns, stingrāks kreditēšanas regulējums, radot nelielas bažas, ka tas varētu kaitēt infrastruktūras un mājokļu 
nozarei, kas, savukārt, varētu novest pie zemāka IKP pieauguma 4. ceturksnī. Neskatoties uz Ķīnā valdošo 
nenoteiktību, tās makroekonomiskās perspektīvas attīstības tirgos izskatās stabilas. 

Samazinoties OPEC un citu valstu ražotāju ražošanas apjomiem, krājumu apjomiem, palielinoties globālajam 
pieprasījumam, naftas cenas turpināja celties. 

Globālā mērogā visā 2017. gada laikā SEB ekonomistu viedoklis bija optimistiskāks nekā analītiķu viedoklis. Esam 
vēlreiz palielinājuši savas IKP prognozes lielākajai daļai valstu. IKP kāpums ir sagaidāms, neskatoties uz 
melnajiem mākoņiem, kas savilkušies pār starptautisko sadarbību pēc Brexit (Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas 
Savienības) apstiprināšanas un Donalda Trampa ievēlēšanu par ASV prezidentu. Ģeopolitisko problēmu skaits 
arvien palielinās. Pēdējo sešu mēnešu laikā uzmanības centrā bija pieaugošā spriedze Korejas pussalā un Tuvajos 
Austrumos. Taču esam vairākkārt pieredzējuši, ka mājsaimniecībām un uzņēmumiem raksturīgs diezgan mazs 
jutīgums uz politisko nenoteiktību. 

* Sīkāka informācija par indeksu vērtības svārstībām ir iekļauta šī dokumenta beigās .
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Ietekme uz dažāda riska kategoriju ieguldījumiem 
Produktu 
grupa Ietekme iepriekšējā mēneši un nākotnes perspektīvas 

Konservatīvā 
stratēģija 
 

Novembrī ienākumiem no valdības obligācijām bija tendence nedaudz samazināties, mēneša beigās saglabājoties tajā pašā līmenī. 
Tas bija saistīts ar īsu pārtraukumu akciju tirgu izaugsmē, kā arī drošāku investīciju meklēšanu novembra sākumā, taču mēneša otrajā 
pusē riska apetīte atgriezās iepriekšējā līmenī. Mēs neesam mainījuši savu viedokli – ilgtermiņā sagaidām ienākumu celšanās 
tendenci, ko noteiks gan labvēlīgākas ekonomikas izaugsmes perspektīvas, gan stingrākas FED un ECB monetārās politikas. Cerības 
par pakāpenisku galveno valdības obligāciju ienākumu celšanos arī turpmāk liks investoriem ieguldīt aktīvu klasēs ar mazāku 
jutīgumu uz likmēm un lielāku risku.  

Sabalansētā 
stratēģija 
 

Novembrī mūsu sabalansēto riska portfeļu vērtība turpināja palielināties. Pēc tam, kad riska līmenis mūsu portfeļos vasarā un rudenī 
bija nemitīgi audzis, novembra sākumā mēs samazinājām savu risku, pārdodot globālās akcijas un pērkot fiksēta ienākuma 
ieguldījumus. Tomēr portfeļos risks vēl joprojām ir paaugsts. Attiecībā uz vidēji augsta līmeņa riska instrumentiem obligāciju tirgū 
(augsta ienesīguma obligācijām (AI)) saskaņā ar mūsu aplēsēm AI riska atlīdzības profils ir samazinājies līdz tādam līmenim, ka 
mūsuprāt, ir piesardzīgi to pazemināt, neskatoties uz mūsu prognozēm par stabilo izaugsmi 2018. gadā. 
 

Agresīvā 
stratēģija 
 

Novembrī mēs samazinājām riska tolerances līmeni, taču joprojām uzturam to nedaudz augstāku saviem ieguldījumiem taktisku 
iemeslu dēļ. Aplūkojot tā pamatā esošos faktorus, ekonomiskās izaugsmes potenciāls joprojām ir labs, un inflācija saglabājusies 
mērenā līmenī. Attiecīgi mēs sagaidām, ka korporatīvais sektors turpinās nodrošināt lielāku peļņu 2018. gada laikā. To varētu 
kompensēt dažādi ierobežojoši faktori, piemēram, stingrāks centrālo banku regulējums, vēsturiski augstie akciju novērtējumi, kā arī 
ieguldītāju kopiena, kuras esošajiem portfeļiem piemīt augsts risks. Ekonomikas attīstībai saglabājot pareizo virzienu, 2018. gadā 
tikpat labi varam non\akt stabilu akciju tirgu noslēguma posmā pirms izaugsmes tempu palēnināšanās. Alternatīvs rīcības scenārijs 
varētu būt, ka investori nevēlēsies palielināt risku savos portfeļus. Tas nozīmē diezgan neizteiktas tirgus svārstības, neskatoties uz 
ekonomikas uzplaukumu. Tautsaimniecībā notiekot lejupslīdei, tirgū, visticamāk, notiktu tas pats. 
 



 

Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 
Fiskālā politika Fiskālā politika attiecas uz valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika attiecas uz valsts budžeta izmantojumu, 

lai ietekmētu ekonomisko darbību. 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 ienākumiem. 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laika periodā, vērtība naudas izteiksmē, 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. 

Ieguldījumu reitinga obligācijas / 
Augstas peļņas (AP) 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 jeb augsta riska obligācijām. 

Naftas eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC) 

Organizācija, kurā ietilpst pasaules lielākās naftas eksportētājvalstis. OPEC ir dibināta 1960. Gadā ar mērķi 
koordinēt tās dalībvalstu naftas politiku un sniegt dalībvalstīm tehnisko un ekonomisko palīdzību. OPEC ir 
kartelis, kas kontrolē naftas piegādi, cenšoties noteikt naftas cenu pasaules tirgū, lai nepieļautu svārstības, kas 
var ietekmēt gan ražotājvalstu, gan pircējvalstu ekonomiku. 

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: jauni 
pasūtījumi, krājumu līmenis, ražošana, piegādes un nodarbinātības vide. PMI virs 50 liecina par ražošanas 
sektora pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo mēneši, PMI zem 50 – par samazinājumu. Savukārt, ja PMI ir 
tieši 50, tas nozīmē, ka stāvoklī nav notikušas nekādas izmaiņas. 

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 laikposmu līdz 2017. gada 30. novembrim  

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2012 2013 2014 2015 2016 12 mēneši 
Kopš 

2017. gada 
sākuma 

ASV S&P 500 USD 13,4% 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 20,4% 18,3% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 17,9% 10,0% 

Austrum- 
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 21,6% 9,9% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 34,2% 36,5% 

Latīņ- 
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 16,7% 16,2% 

 
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. 
 


