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  2018. gada decembris 

Tirgus apskats 

Tāpat kā iepriekšējos mēnešos arī novembrī tirgus izmaiņu pamatā bija ģeopolitiskie notikumi. ASV vidustermiņa vēlēšanu 
iznākums kopumā bija tāds, kādu tirgi to bija gaidījuši. Gandrīz visu novembri turpinājās ar tirdzniecības karu saistītie 
saspīlējumi. Taču mēneša beigās G20 ietvaros notikušās ASV un Ķīnas sanāksmes iznākums liecināja par zināmu saspīlējumu 
mazināšanos, lai gan būtiskās jomās vēl būs grūti rast kopsaucējus. Zināms progress noticis Brexit jomā, jo AK un ES panāca 
vienošanos par izstāšanās līgumu, taču vēl nav skaidrības par to, kā AK Parlaments nobalsos par to. Saglabājās arī 
saspīlējumi starp Briseli un Itāliju par Itālijas deficīta budžetu. Savukārt, sarunas starp Itālijas valdību un ES, šķiet, ir kļuvušas 
konstruktīvākas, kas, iespējams, norāda uz kompromisa iespēju. Tā kā ģeopolitiskās bažas turpināja ietekmēt riska apetīti, 
globālie akciju tirgi nespēja atgūties pēc to būtiskām lejupslīdēm oktobrī. Taču, ņemot vērā, ka izredzes par tūlītēju recesiju 
ir maz ticamas, ekonomiskās augšupejas tendence joprojām ir stabila, un arī uzņēmumu fundamentālie rādītāji izskatās labi. 
Pašreizējie novērtējumi liecina, ka globālās akcijas vēl joprojām piedāvā iespēju gūt labumu no saprātīgām izaugsmes 
tendencēm. Mēs turpinām uzturēt drīzāk pozitīvu viedokli attiecībā uz risku, neizslēdzot arī lielāka svārstīguma (vai asāku 
lēcienu) iespēju. 
 
Akciju tirgus indeksu sniegums (līdz 2018. gada 30. novembrim) 

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2018.
g. 

nov. 

2018 
YTD 

12 
Months 

2013 2018.
g. 

nov. 

2015 2016 2017 

ASV S&P 500 USD 1,8% 3,2% 4,3% 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 19,4% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -0,4% -8,9% -10,0% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 8,7% 

Austrum-
eiropa 

MSCI EM Eastern 
Europe USD 1,4% -5,7% -3,2% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 12,9% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 5,1% -14,4% -12,2% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 40,1% 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD -2,4% -8,1% -4,4% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 20,8% 

 

Svarīgākie notikumi un prognozes 

Uzmanības centrā. G20 sanāksmē, kas notika 1. decembrī, tika paziņots par pagaidu pamieru tirdzniecībā starp ASV un Ķīnu. ASV un 
Ķīna ir apņēmušās panākt kaut kādu vienošanos līdz aprīlim un starplaikā neieviest jaunus tarifus. Lai gan šāda vienošanās nāks par labu 
tirgiem, mūsuprāt, tā radīja arī nelielu vilšanos. Pirmkārt, nenoteiktība saglabāsies līdz aprīlim. Otrkārt, jau ieviestie tarifi netika atcelti. Kā 
liecina PMI, tieši tarifi pašreiz ir peļņas samazināšanās pamatā, kas noved pie darba vietu samazinājuma un rada depresīvu noskaņojumu. 
No otras puses, šis pamiers ir daudz labāks nekā tirdzniecības karu lielāka eskalācija un jaunu tarifu ieviešana. Tagad būs svarīgi tas, vai 
ASV un Ķīna ievēros savas apņemšanās minētajā starplaikā.  

Uzmanības centrā pašreiz ir arī Brexit, jo, AK un ES vienojoties par izstāšanās līgumu, ir panākts zināms progress. Bija iecerēts, ka AK 
Parlaments balsos par šo līgumu 11. decembrī, taču pēdējā brīdī premjerministre Terēza Meja atlika balsošanu. Viņa nevēlējās uzņemties 
risku, ka Parlaments varētu nobalsot pret līgumu, un paziņoja, ka ir nepieciešams vēl nedaudz laika, lai atgrieztos Parlamentā ar līguma jauno 
redakciju nākamā gada sākumā. 

ASV. ASV dati joprojām liecina par stabilām tendencēm, neskatoties uz dažām krituma pazīmēm, jo sevišķi mājokļu būvniecības 
sektorā, kur augstākas procentu likmes sākušas mazināt pieprasījumu. Patērētāju uzticība saglabājusies augstā līmenī, lai gan ir noticis 
neliels samazinājums no augstākā punkta, kas tika sasniegts šogad. Inflācija ASV (viens no galvenajiem investoru pašlaik uzmanītajiem 
rādītājiem) palielinājusies līdz 2,5%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Daļēji to atspoguļoja naftas cenu rallija radītās sekas, kas sasniedza 
augstāko punktu oktobra sākumā. Pēdējā laikā novērojamais straujais naftas cenu kritums liecina, ka turpmāko mēnešu laikā inflācija 
pakāpeniski samazināsies. Bāzes inflācija (ko aprēķina, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas), ir samazinājusies līdz 2,1% salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu, norādot uz to, ka vēl joprojām ir ļoti maz pazīmju, kas liecina par nozīmīgu inflācijas bāzes likmes palielināšanos. Federālo 
rezervju bankas (FED) novembra sanāksmē izmaiņas izpalika. Kā tika prognozēts, centrālā banka atstāja likmes negrozītas, pamatojoties 
uz izvērtējumu, ka ekonomika ir stabila, bet darba tirgus – veselīgs. Nesen savā runā FED prezidents Dž. Pauels norādīja, ka FED pašreizējā 
2-2,25% bāzes procentu likme ir pietuvojusies savam neitrālajam apmēram, t.i., kas nepaātrina izaugsmi, taču arī nepalēnina to. Tiesa 
gan vēl oktobrī viņš teica, ka procentu likmēm vēl esot “tāls ceļš ejams, līdz tiks sasniegts to neitrālais apmērs”. Viens no pēdējiem Pauela 
izteikumiem lika tirgiem izdarīt spekulācijas attiecībā uz to, cik ilgi un cik lielā mērā FED turpinās celt ASV bāzes procentu likmi. Mūsuprāt, 
monetārajā politikā izmaiņu nebūs, taču paliekam pie savām prognozēm, ka procentu likmes celšanai decembrī sekos procentu likmes 
celšana 2019. gada martā un jūnijā. 

Eiropa. Eiropā saglabājušās vājuma pazīmes. IKP izaugsmes 3. ceturkšņa otrā prognoze radīja vilšanos, jo izaugsmes likme saglabājās 
1,7% apmērā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Šis stāvokļa vājums zināmā mēra bija saistīts ar Vāciju (-0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo 
ceturksni), 3. ceturksnī notiekot straujam kritumam rūpnieciskās ražošanas jomā. Tas daļēji notika īslaicīga transportlīdzekļu ražošanas 
krituma dēļ, jo uzņēmumiem nācās risināt jautājumus, kas saistīti ar jaunajiem emisiju standartiem. Itālijā IKP 3. ceturksnī samazinājās par 
0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Pastāvīgās politiskās nenoteiktības un pieaugošās spriedzes ar Eiropu dēļ finansēšanas 
noteikumi ir kļuvuši stingrāki, kas varētu ietekmēt uzņēmumu darbību. Patērētāju uzticība Eirozonas valstīs ir samazinājusies vairāk nekā 
prognozēts, un ātrās PMI rādītāju aplēses novembrī radīja vilšanos (indekss samazinājās par 0,7 līdz 52,4). Tas ir lielāks par 50 punktu 
līmeni, kas turpina liecināt par izaugsmi, taču šā gada laikā tas ir samazinājies, un lejupvērstā tendence turpinās. Aktivitātes palēnināšanās 



 
dēļ Eiropas Centrālajai bankai (ECB) būs grūtāk kāpināt inflāciju, kas saglabājusies 2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, savukārt, bāzes 
inflācija ir saglabājusies 1% līmenī. ECB joprojām ir iecerējusi izbeigt savu kvantitatīvās mīkstināšanas programmu līdz šā gada beigām, taču 
tirgus ir skeptiski noskaņots, ka ECB spēs celt procentu likmes 2019. gada otrajā pusē saskaņā ar pašreizējām prognozēm. 

Attīstības valstu tirgi. Attīstības valstu tirgus plaši un nelabvēlīgi ietekmēja bažas par globālās tirdzniecības spriedzes iespējamajām 
sekām un dažu valstu neaizsargātību pret stingrāku ASV monetāro politiku, obligāciju ienesīguma pieaugumu un bažas par plašāku 
lejupslīdi Ķīnā. Taču pēc akciju izpārdošanas akciju cenas AV tirgos ir palielinājušās. Turklāt ir dažas provizoriskas zīmes, kas liecina par 
uzlabojumiem AV makroekonomikā un uzņēmumu peļņas rezultātos. AV strukturālais raksturojums ir būtiski uzlabojies salīdzinājumā ar to, 
kāds tas bija. 2019. gadā makroekonomiskajiem rezultātiem vēl ir, kur tiekties, jo sevišķi ņemot vērā labvēlīgāku politiku Ķīnā. Ķīna ir 
ieviesusi jaunu fiskālo stimulu kārtu, kas tiks realizēti 2019. gadā. Tiek prognozēti arī papildu monetārie stimuli, tostarp, iespējams, 
obligāto rezervju apmēra samazināšana, lai atbalstītu reģionālās bankas un mazos uzņēmumus. No otras puses, ir jāapsver risku faktori. 
Kopējie AV izaugsmes tempi šogad ir samazinājušies ASV-Ķīnas tirdzniecības saspīlējumu un stingrākas FED politikas prognožu dēļ. Inflācijas 
palielināšanās dažās valstīs ierobežo iespējas mazināt monetārās politikas stingrību. Turklāt, lai gan Ķīnas iestādes ir atvieglojušas savu 
politiku, vēl tikai redzēsim, vai tas dos pietiekamu atbalstu. 

Izejvielas. Naftas cena ir strauji samazinājusies līdz USD 57 no sava augstākā punkta (USD 86 par barelu) (pēc Brenta) oktobra sākumā. 
Tas notika galvenokārt, pateicoties piedāvājuma puses izmaiņām, piemēram, milzīgam ASV ražošanas apjomu palielinājumam, lielākiem 
ražošanas apjomiem Saūda Arābijā un atbrīvojumam no Irānas sankcijām. Bažas par globālā pieprasījuma prognozēm arī bija viens no naftas 
cenu samazinājuma iemesliem. ESAO samazināja savas 2019. gada izaugsmes prognozes no 3,7% līdz 3,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu, pamatojoties uz riskiem, kas saistīti ar tirdzniecības saspīlējumiem. 

Apkopojot iepriekšminēto, investoriem kārtējo reizi nācās vienlaicīgi paļauties uz ziņojumiem, kas liecināja par relatīvi stabiliem 
pašreizējiem fundamentālajiem rādītājiem, un rēķināties ar ģeopolitiskajiem notikumiem, kas apdraud uzņēmumu peļņu nākotnē. Kopumā 
tirgus signāli liecina, ka mēs esam sasnieguši augstāko punktu gan ekonomiskās izaugsmes, gan peļņas palielinājuma tempu ziņā. 
Saskaņā ar prognozēm 2019. gadā uzņēmumu peļņa turpinās pieaugt, taču lēnākā tempā. Tas pats attiecas arī uz IKP izaugsmi. Ir sarežģītāk 
veidot prognozes 2020. gadam. Saskaņā ar mūsu pamata scenāriju ekonomiskās augšupejas tempi turpinās samazināties, taču lejupslīde 
nav gaidāma. Mūsuprāt, nākamo 12 mēnešu laikā lielākajai daļai aktīvu klašu būs pozitīvs ienesīgums, izņemot tradicionālos fiksētā 
ienākuma ieguldījumus. Tomēr šie prognozētie ienesīgumi nesasniegs vēsturiskos vidējos rādītājus, savukārt, risks paliks bez izmaiņām vai 
pat varētu nedaudz palielināties. 

 

 

Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotie termini Paskaidrojums 
Fiskālā politika Fiskālā politika attiecas uz valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika ir valsts budžeta izmantošana ekonomiskās 

aktivitātes ietekmēšanai. Piemēram, ekonomiskajai izaugsmei samazinoties, valsts var iesaistīties un palielināt izdevumus 
pieprasījuma un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Tā var arī samazināt nodokļus, lai palielinātu iedzīvotāju un uzņēmumu 
pēcnodokļu ienākumus. 

Iekšzemes 
kopprodukts (IKP) 

Visu attiecīgās valsts teritorijā noteiktā laikposmā saražoto preču un sniegto pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē, parasti 
aprēķina IKP par gadu. IKP ietver gan privātā, gan publiskā sektora patēriņu, valsts izdevumus, ieguldījumus, kā arī eksportu un 
importu starpību attiecīgās teritorijas ietvaros. 

Ieguldījumu reitinga 
obligācijas,  
Spekulatīvās 
obligācijas 

Ieguldījuma reitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi zemu saistību 
nepildīšanas risku. Spekulatīvās obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par saistību 
neizpildes risku, kas ir salīdzinoši augstāks nekā ieguldījumu reitinga obligācijām. Lielāka saistību nepildīšanas riska dēļ no šīm 
obligācijām gūst lielāku procentu ienākumu nekā no ieguldījuma reitinga līmeņa obligācijām.  
Obligāciju kredītkvalitātes novērtēšanai 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 S&P piešķīrusi apzīmējumus AAA vai 
AA (augsta kredītkvalitāte) un A vai BBB (vidēja kredītkvalitāte), ir uzskatāmas par ieguldījumu reitinga obligācijām. Zemāks 
obligāciju kredītreitings (apzīmējumi BB, B, CCC utt.) liecina par zemu kredītkvalitāti, un attiecīgās obligācijas parasti dēvē par 
spekulatīvām jeb augsta riska obligācijām (junk bonds). 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, kura ietvaros valsts monetārā iestāde (parasti — centrālā banka) kontrolē naudas masu (naudas 
masas pieauguma apjomu un ātrumu) ar mērķi veicināt ekonomisko izaugsmi un stabilitāti. Piemēram, naudas masai pieaugot 
pārāk strauji, inflācijas koeficients palielināsies, un notiek ekonomikas „pārkaršana”. Samazinot naudas masas pieauguma tempus 
pārāk strauji, arī ekonomiskā izaugsme var palēnināties. Galvenie naudas masas kontroles instrumenti iekļauj atvērtā tirgus 
operācijas (aktīvu pirkšana vai pārdošana), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņās prasības komercbankām. 

Ekonomiskās 
sadarbības un 
attīstības 
organizācija (ESAO) 

34 dalībvalstu grupa, kuras ietvaros tiek apspriesta un izveidota ekonomiskā un sociālā politika. ESAO valstis ir demokrātiskas 
valstis, kas atbalsta brīvu tirgus ekonomiku. 

Naftas veidi: 
„Brent“ „WTI“ 

„Brent Blend“ (Brent) un „West Texas Intermediate“ (WTI) naftas veidi tiek izmantoti kā citu jēlnaftu cenu etalonu. Apmēram divas 
trešdaļas no visiem jēlnaftas līgumiem pasaulē par piemēru ņem Brent, padarot to par visplašāk izmantoto marķieri. Šodien Brent 
ir saistīts faktiski ar visu naftu, kas iegūta Ziemeļjūrā, Apvienotās Karalistes piekrastē un Norvēģijā (Brent, Forties, Oseberg un 
Ekofisk). Tā kā piegādi veic pa ūdeni, to ir viegli transportēt lielos attālumos. WTI ir saistīts ar ASV termināļu naftu (saņemta pa 
cauruļvadu no Kušingas,Oklahoma). Tā kā „West Texas“ krājumi atrodas dziļi sauszemē, tas ir viens no šīs jēlnaftas trūkumiem 
tirgū - tās transportēšanas izmaksas uz noteiktām pasaules valstīm ir augstas. WTI joprojām ir galvenais ASV izmantotās naftas 
etalons. 

Iepirkuma 
menedžeru 
indekss (PMI) 

Rādītājs, kas raksturo ekonomisko situāciju rūpniecības nozarē. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus galvenos rādītājus: jaunos 
pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu, piegādātāju veiktās piegādes, kā arī nodarbinātības 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 Ienākums no ieguldījumiem. Ienākums, kas saņemts par vērtspapīru procentu vai dividenžu veidā un kas parasti gada griezumā 
tiek izteikts procentuālā izteiksmē, ņemot vērā veiktā ieguldījuma vērtību, tā pašreizējo tirgus vērtību vai nominālvērtību. 



 

 
 
Iepriekš minētā informācija tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju, ne arī par kāda produkta vai pakalpojuma 
piedāvājumu. Ne šis dokuments, ne tajā aprakstītie 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 ieguldījumu lēmumiem, kas pieņemti, balstoties 
uz iepriekš minēto informāciju. Sniegtās informācijas pamatā esošie dati 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 iegūšanas rezultātā. 
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan ar 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. Ne aprakstīto ieguldījumu produktu ienesīgums, ne iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums 
vai pamatojums. 
Pirms lēmumu par ieguldīšanu pieņemšanas, iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar 
ieguldījumu veikšanu fondos, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījumu atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešams, sīkāku 
paskaidrojumu iegūšanai, lūdzu, vērsieties pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par 
ieguldījumiem un vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv. 


