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Tirgus apskats 
Šī gada sākumā finanšu tirgū visā pasaulē valdīja nestabilitāte. ASV akcijas uzrādīja sliktāko mēneša sniegumu pēdējo 12 
mēnešu laikā, galvenokārt tādēļ, ka uzņēmumu peļņas sezonas prognozes neatbilda investoru gaidām Turpretī Eiropas 
akcijām ir bijis labākais mēneša ienesīgums gandrīz četros gados, jo prognozes par Eiropas Centrālās bankas (ECB) 
papildus stimuliem veicināja uzticību visā reģionā. Obligāciju, izejvielu un valūtas tirgi arī bija diezgan svārstīgi. Tomēr 
ieguldījumi akcijās joprojām paliek pievilcīgi, pateicoties ASV izaugsmei un centrālo banku nodrošinātajai likviditātei, kas 
turpina būt atbalstošas riskantajiem aktīviem. 

 

Vērtspapīru tirgus rādītāji* Galvenie notikumi un prognozes 
ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
-3,1% janvārī 
-3,1% kopš gada sākuma 
+85,8% piecu gadu laikā 
 
 
 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+7,1% janvārī 
+7,1% kopš gada sākuma 
+30,8% piecu gadu laikā 
 
 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-2,1% janvārī 
-2,1% kopš gada sākuma 
-44,7% piecu gadu laikā 
 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+2,4% janvārī 
+2,4% kopš gada sākuma 
+24,1% piecu gadu laikā 
 
 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-6,3% janvārī 
-6,3% kopš gada sākuma 
-31,8% piecu gadu laikā 

ASV procentu likmju prognozes paliek nemainīgas un ietekmēs tirgus noskaņojumu tuvākajos 
mēnešos, pirmā likmju celšana vēl joprojām sagaidāma gada vidū. Pēc pēdējās Federālo Rezervju bankas 
(Fed) valdes sanāksmes par monetārās politikas jautājumiem, centrālā banka pārstrādāja dažus formulējumus, 
lai pozitīvāk atspoguļotu kopējo iekšzemes ekonomikas ainu. Tomēr Fed atzina, ka inflācija ASV nokrita zemāk 
nekā paredzēja ilgtermiņa mērķi (bet tā pakāpeniski sasniegs 2% vidējā termiņā) un izteica bažas par 
starptautisko notikumu ietekmi uz pasaules ekonomiku. Šī fakta dēļ Fed varētu kļūt piesardzīgāka, stimulējot 
monetāro politiku, bet jebkurā gadījumā ir sagaidāma procentu likmju celšanās. Jaunākie IKP dati apstiprināja, 
ka ASV ekonomikas izaugsme gada izteiksmē palēninājās uz 2.6% 4. Ceturksnī no 5% 3.ceturksnī Uzņēmumi 
turpina ziņot par 4.ceturkšņa rezultātiem, kuri līdz šim brīdim nav spīdoši, un daudzi uzņēmumi bažās par 
spēcīga ASV dolāra ietekmi. No otras puses tādi ilgtermiņa ekonomiskie dati kā patērētāju uzticība rada 
pozitīvus rezultātus. 

ECB īsteno paplašināto obligāciju pirkšanas programmu, kura ir spēcīgāka, nekā tika paredzēts. 
Papildus segtajām obligācijām un ar aktīviem nodrošinātajiem vērtspapīriem, ECB sāks pirkt eirozonas valdību 
un Eiropas institūciju izsniegtās obligācijas par kopējo summu 60 miljardi eiro mēnesī (40 miljardi valdību 
obligācijās) no 2015. gada marta līdz 2016. gada septembrim. Ja eirozonas inflācija sasniegs bankas 2% mērķi 
pirms šī posma beigām (kaut gan bažas par deflāciju palielinājās, kad patēriņa cenas eirozonā samazinājās par 
0,6% gada laikā līdz janvārim), tad šos pirkumus pārtrauks ātrāk; savukārt ja inflācija nesasniegs paredzēto 
rādītāju līdz nākamā gada septembrim, programmu varēs pagarināt. ECB pasākumi ir vērsti ne tikai uz inflācijas 
veicināšanu, bet arī uz ekonomisko izaugsmi. Neskaidrības par situāciju Grieķijā un bažas par deflāciju var 
apturēt izaugsmi finanšu tirgos, bet investori cer, ka ECB kvantitatīvās mīkstināšanas pasākumi palielinās 
pieprasījumu pēc augsta ienesīguma aktīviem, ieskaitot uzņēmumu akcijas, tajā pašā laikā veicinot uzņēmumu 
un patērētāju uzticību reģionā. Pašlaik mēs redzam, ka prognozes un paziņotie fakti par kvantitatīvās 
mīkstināšanas pasākumiem veicināja uzticību visā reģionā. Tas sakrīt ar augstu pieprasījumu pēc kredītiem, 
kas ir visaugstākais kopš 2006. gada septembra.  

Grieķijas radikālās partijas Syriza uzvara vēlēšanās nesatricināja finanšu tirgus; valda uzskats, ka 
Grieķija un Eiropas Savienība mēģinās atrast kompromisa risinājumus saistībā ar valsts aizņēmumiem 
un fiskāliem ierobežojumiem. Lielāka daļa grieķu atbalsta dalības eirozonā turpināšanu, jo izeja no eirozonas 
atstās postošas sekas. Kaut gan Grieķijas valsts parāds, gandrīz 180% no IKP, dod maz cerību Grieķijas 
kreditoriem (pārsvarā ECB, citas eirozonas valstis un Starptautiskais Valūtas fonds) atgūt naudu, ko tie ir 
aizdevuši. Līdz ar to ir iespējams, ka tiks izstrādāti parāda atvieglošanas pasākumi. 

Citur pasaulē. Šveices Nacionālā banka (SNB) pārsteidza ar lēmumu atcelt Šveices franka piesaisti eiro. 
Rezultātā Šveices franka vērtība pieauga par aptuveni 30% salīdzinājumā ar eiro un ASV dolāru. Tomēr Šveices 
franka vērtība mazliet samazinājās uz janvāra beigām, jo SNB solīja iejaukties, lai novājinātu franku. Krievijas 
kredītreitings nokrita līdz nožēlojamam stāvoklim (BB+), pēc Standard & Poor’s, tajā pašā laikā Krievijas 
Centrālā banka pēkšņi samazināja galvenās procentu likmes no 17% līdz 15%, lai atbalstītu Krievijas 
rubli un ierobežotu inflācijas spiedienu. Pastāv risks, ka šī procentu likmes samazināšana notika pārāk ātri, tā 
kā inflācijas gaidas aizvien nav kontrolējamas. Indijas Rezervju banka pārsteidza investorus ar procentu 
likmju samazināšanu no 8,0% līdz 7,75% ar cerību stimulēt vājo iekšējo pieprasījumu un ieguldījumus; 
tuvākajos mēnešos ir iespējama tālākā likmju samazināšana.  

* Sīkāka informācija par indeksiem ir pievienota dokumenta beigās
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Ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 

Produktu grupa Pagājušā mēneša notikumu ietekme un turpmākās prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Naftas cenas kritums un vāja ekonomiskā izaugsme pasaulē (īpaši Eiropā) ietekmē zemas inflācijas gaidas. 
Rezultātā zema riska valsts obligāciju ienesīgums turpina krist. Līdz ar to arvien vairāk un vairāk tās ieiet 
negatīva ienesīguma posmā. Lai nu kā, valsts obligāciju ienesīgumi kādu laiku paliks nebijuši zemā līmenī 
nevienmērīgas globālās atveseļošanās un zemas pasaules inflācijas dēļ, bet droši vien ne uz ilgu laiku, ņemot 
vērā globālās izaugsmes prognozes un Fed procentu likmju paaugstināšanu. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Šī gada pirmais mēnesis ir bijis ražīgs sabalansētajiem vidēji augsta riska portfeļiem, galvenokārt tāpēc, ka  
tika izmantota izdevība piedalīties Eiropas akciju tirgus pieaugumā. Augsta riska ieguldījumu prognozes 
sabalansētajos portfeļos tiks apspriestas agresīvās stratēģijas sadaļā. Skatoties nākotnē, vidēji augsta riska 
vērtspapīru tirgū īstermiņa augsta ienesīguma obligācijas ir vispievilcīgākie fiksēta ienākuma ieguldījumi. 
Krītošās naftas cenas radīja nestabilitāti Amerikas augsta ienesīguma tirgū, kurā ietilps daudz naftas 
uzņēmumu, savukārt Eiropas augsta ienesīguma obligācijas piedāvās zemāku, bet stabilāku ienesīgumu. Lai 
gan mēs uzskatām, ka turpmāko 12 mēnešu laikā globālās augsta ienesīguma obligācijas apsteigs investīciju 
līmeņa un valsts obligācijas, ieguldījumi akcijās ir daudz pievilcīgāki.  

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

2015. gada sākumā turpināja valdīt nestabilitāte vērtspapīru tirgū ar zemiem darbības rādītājiem ASV un 
augstiem Eiropā. Taču, ņemot vērā straujo ASV ekonomisko izaugsmi, likviditāti, ko nodrošina centrālās 
bankas, un lētāko enerģiju, ir pamats sagaidīt, ka vērtspapīru tirgi turpinās augt. Ilgstošajai tirgus augšupejai ir 
nepieciešams atbalsts no uzņēmumu peļņām. ECB uzsākta paplašināta obligāciju pirkšana piesaistīs finanšu 
tirgus riskantākus aktīvus īstermiņā, bet vājāks eiro dos labumu eirozonas eksportam. Mēs dodam priekšroku 
plaša mēroga ieguldījumiem globālajās akcijās. Attīstības tiru vidū, mēs joprojām saskatām lielāko potenciālu 
Āzijā (stimulējošie pasākumi un citas reformas nosaka pievilcīgumu Ķīnai). 
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Mēneša tēma 
Ieguldījumu riska izpratne 

Vispārīgi runājot, risks ir visur, mēs ar to saskaramies katru 
dienu. Daži no tiem ir saskatāmāki nekā citi. Piemēram, 
pastāv liels risks gūt traumu, veicot lēcienu ar izpleti, 
savukārt krietni mazāks no zibens spēriena. Risks ir 
multidimensionāls jēdziens, kas ir atkarīgs no vairākiem 
faktoriem mijiedarbojoties. Daži cilvēki uzskata, ka braukt ar 
automašīnu ir risks, tajā pašā laikā citi pret to neiebilst, bet 
viņiem nepatīk ceļot ar lidmašīnu, pat ja statistikas dati 
demonstrē, ka pastāv mazāka iespēja nokļūt avārijā, lidojot 
ar lidmašīnu, nekā braucot ar auto. Ieguldījumu jomā, 
vienkārši runājot, risks ir neziņa par ieguldītajiem līdzekļiem. 
Investējot, pastāv iespēja zaudēt ieguldījuma summuvai 
nesasniegt gaidāmo finanšu rezultātu. Citiem vārdiem sakot, 
risks ir ieguldījumu ienesīguma vai zaudēšanas varbūtības 
pakāpe. Šis raksts sniegs pārskatu par ieguldījumu riska 
jēdzienu un kā to novērtēt, lai pieņemtu pamatotus 
ieguldījumu lēmumus. 

Pamatprincipi  
Ieguldot finanšu līdzekļus, Jūs plānojiet nopelnīt vairāk, nekā 
ieguldījāt vai, precīzāk sakot, Jūs vēlaties gūt peļņu. Šajā 
gadījumā jāatceras pamatprincips – risks un peļņa ir 
savstarpēji saistīti. Jo lielāks risks, jo lielāka peļņa. Citiem 
vārdiem sakot, jo lielāku peļņu Jūs vēlaties gūt, jo lielāka ir 
neziņa par gala rezultātu, Jums tas jāsaprot. No otras puses, ja 
Jūs vēlaties justies droši un izvairīties no augsta riska, Jums 
jāapmierinās ar zemāku potenciāli iegūstamo peļņu. To sauc 
par kompromisu starp risku un ienesīgumu. Jums būtība 
jāatsakās no potenciāli lielākas peļņas, ja vēlaties zemāku 
risku. Ieguldījumi ar augstāko risku vēsturiski mēdza būt 
ienesīgāki (kaut gan iepriekšējie rezultāti negarantē peļņu 
nākotnē). Agresīvāks investors uzņemas lielāku risku, un 
attiecīgi pastāv lielāka iespējamība nopelnīt vairāk (pieņemot, 
ka var vispār nopelnīt). Savukārt konservatīvāks investors 
uzņemas mazāku risku ar šo samazinot potenciālo peļņu (taču 
ir arī mazāka iespēja zaudēt ieguldījumus). 

Vēl viens būtisks princips ir saikne starp risku un laiku. 
Vispārīgi runājot, jo ilgāk Jūsu līdzekļi ir investēti, jo agresīvāku 
ieguldījumu stratēģiju (ar augstu riska līmeni) Jūs izmantosiet. 
Tas notiek, tāpēc ka Jums ir vairāk laika pārdzīvot svārstības, 
cerot uz lielāku peļņu laika gaitā (taču nav garantiju, ka 
ieguldījums nezaudēs naudu). 

Riska mērīšana  
Neskaidrība par ieguldījuma rezultātu nozīmē, ka ieguldījuma 
risks ir tieši saistīts ar to, kā svārstās ieguldījuma cena vai laiku 
pa laikam mainās tās vērtība – to sauc par cenu svārstībām. Jo 
augstākas ir cenu svārstības, jo lielāka ir neskaidrība par 
ieguldījuma rezultātu, līdz ar to lielāks ir potenciālais risks.  
Šajā sakarā ir vairākas riska noteikšanas un mērīšanas 
iespējas.  

Riska mērīšana notiek ar matemātiskiem instrumentiem un 
paņēmieniem, pieņemot, ka cenu svārstības paaugstina 
zaudējumu risku. Labi pazīstama un plaši izmantojama riska 
mērīšanas metode nosaka,jo vairāk ieguldījumi novirzās no 
sagaidāma ienākuma, uz augšu vai uz leju, jo augstāks to risks. 
Šī metode ir teorijas Modern Portfolio Theory (MPT) 
sastāvdaļa, uz kuras balstās portfeļu vadīšana kopš 1950. 
Standartnovirze ir novirzes aprēķināšanas pamatā. Piemēram, 
ieguldījumam, kuram peļņas likme ir nemainīga,  
standartnovirze ir nulle. Savukārt, ieguldījumam, kuram ir 
mainīga peļņas likme, bet vienmēr svārstās 10% vidējās likmes 
diapazonā,   standartnovirze ir 10%. Tātad jo lielāka 
standartnovirze, jo mainīgāka ir peļņa un riskantāks 
ieguldījums. Standartnovirze tiek aprēķināta katru gadu un to 
izmanto, lai noteiktu, cik daudz konkrētā gada likme novirzās 
no vidējās un kāda ir prognoze turpmākajiem gadiem.  

Tomēr uzmanību sāk piesaistīt arī cita teorija, Post-Modern 
Portfolio Theory (PMPT). Tā pārsvarā koncentrējas uz 

negatīviem riskiem: zaudējumu iespēju vai noteiktā ieguldījumu 
mērķa nesasniegšanu. Ar šīs pieejas palīdzību ir iespējams noteikt 
negatīvā iznākuma statistisko varbūtību, piemēram, vai 
ieguldījums zaudēs vairāk par 5% viena gada laikā. Šī metode ir 
riska vērtība (VaR).   

Kā samazināt ieguldījumu risku? 
Viens no izplatītākajiem ieguldījumu riska samazināšanas veidiem 
paredz balansēta portfeļa veidošanu, kas nozīmē līdzsvaro to ar 
dažādiem aktīviem. . Citiem vārdiem sakot, riski jāsadala, neliekot 
visas olas vienā grozā, tādejādi panākot diversificētu portfeli. 
Diversifikācija ir naudas sadalīšana starp vairākiem ieguldījumiem 
ar mērķi samazināt risku. Saskaņā ar MPT, portfelim, kas ietver 
dažāda veida aktīvus, ir zemāks risks nekā portfelim, kas satur 
viena veida vai cieši saistītus aktīvus. Jūs varat nodrošināties pret 
nopietniem zaudējumiem, iekļaujot Jūsu portfelī aktīvu klases, 
kuru vērtība svārstās, mainoties tirgus apstākļiem. Diversifikācija 
darbojas, jo tā paplašina Jūsu ieguldījumu bāzi (kaut gan 
negarantē peļņu un nepasargā no iespējamiem zaudējumiem). 

Sistemātiskie un nesistemātiskie riski  
Tāpat kā ikdienā, riski ir izplatīti ieguldījumu sfērā, daži no tiem ir 
acīmredzami, taču daži nav. Katrs ieguldījums ir saistīts ar 
dažādām vispārējām neskaidrībām, kas var ietekmēt konkrēto 
ieguldījumu . Tie ir sistemātiskie riski. Riski var rasties arī dažādu 
faktoru un apstākļu ietekmē, kas ir saistīti ar konkrētu uzņēmumu, 
nozari vai aktīvu klasi un tie ir zināmi kā nesistemātiskie riski.  

Sistemātiskos riskus izraisa ekonomiskie, sociālie un politiskie 
faktori. Šis riska veids ir raksturīgs tirgum kopumā, to nevar 
paredzēt un no tā neiespējams pilnīgi izvairīties. Ar diversifikāciju 
nevar pilnībā samazināt riska iedarbību. Procentu likmes izmaiņas, 
inflācija, lejupslīdes un kari ir sistemātisko risku avoti, viņi ietekmē 
visu tirgu. 

Nesistemātiskie riski ir saistīti ar faktoriem, kuri ir tipiski mērķa 
uzņēmumam vai nozarei, un to iedarbību ir iespējams samazināt ar 
diversifikāciju. Turot īpašumā dažādu uzņēmumu vai nozaru 
akcijas, kā arī vērtspapīrus no citām aktīvu klasēm, piemēram, 
obligācijas, investorus mazāk ietekmēs kāds notikums vai lēmums, 
kuriem ir liela iedarbība uz noteikto uzņēmumu, nozari vai aktīvu 
klasi. Jauns konkurents, izmaiņas vadībā vai reglamentējošajos 
noteikumos ir nesistemātisko risku piemēri. 

Pēcvārds 
Apkopojot iepriekš minēto, saikne starp risku, peļņu un laiku ir 
ilustrēta attēlā:  
 

 

 
Tāpat kā dzīvē Jūs nevarat izvairīties no riskiem, ieguldījumi ir ar 
tiem saistīti. Jo svārstīgāku ieguldījumu Jūs izvēlēsieties, jo 
neparedzētāka būs peļņa un tātad riskantāks pats ieguldījums. No 
otras puses, tas var atmaksāties ar lielāku peļņu ilgtermiņā. Ņemot 
vērā to, ka ieguldot nevar izvairīties no riskiem, vislabākā pieeja 
būtu tos apzināties un pārvaldīt, cik vien ir iespējams. 

Visbeidzot, ir vērts piebilst, ka, izvērtējot ieguldījumu risku, 
jāsaprot divas lietas – investora spēja pieļaut risku un paša 
ieguldījuma risks. Vairāk par šo tēmu varēsiet izlasīt nākamā 
mēneša informatīvajā izdevumā. 
 

Avoti: Forbes, FlexScore, Investopedia, Besley and Brigham, 

“Principles of Finance” (3
rd
 edition) 
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Terminu skaidrojums 

Lietotie termini  Skaidrojums 

Ar aktīviem nodrošināti 
vērtspapīri (asset-backed 
security; ABS) 

Finanšu instrumenti, kas nodrošināti ar aizdevumiem, nomas līgumiem vai debitoru parādiem, 
izņemot vērtspapīrus, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu un hipotēku. Investoru gadījumā ar 
aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegāde ir alternatīva ieguldījumiem uzņēmumu obligācijās. 

Nodrošinātās obligācijas Nodrošinātās obligācijas ir nodrošinājums, kas izveidots vai nu no sabiedrības vai publiskā sektora 
aizdevumiem. Nodrošinātās obligācijas ir līdzīgas hipotēkas obligācijām un ar aktīviem 
nodrošinātajiem vērtspapīriem. 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu to gatavo preču un pakalpojumu monetārā vērtība, kas saražotas kādas valsts teritorijā 
noteiktā laika posmā (parasti aprēķina gada IKP). IKP ietver visu privāto un valsts patēriņu, valsts 
izdevumus, ieguldījumus un eksporta un importa starpību, kas attiecas uz noteikto teritoriju. 

Diversificēšana (finanses) Finanšu jomā diversificēšana nozīmē risku samazināšanu, ieguldot dažāda veida aktīvos. Tā 
pamatojums: portfelis, kurā ietilpst dažādu veidu ieguldījumi vidēji rada mazāku risku, nekā jebkurš 
portfeļa individuālais ieguldījums.  

Ilgums Obligācijas cenas jutīguma pret izmaiņām procentu likmē rādītājs. Ilgumu izsaka gados. Procentu 
likmju kāpums nozīmē obligāciju cenu kritumu, savukārt procentu likmes kritums nozīmē obligāciju 
cenu kāpumu. Ilguma aprēķināšana ir sarežģīta, jo tā ietver pašreizējo vērtību, peļņu, obligāciju 
kuponus, kredīta dzēšanas pēdējo datumu un citas iezīmes. Par laimi, šis indikators ieguldītājiem ir 
standarta datu atskaites punkts, kas tiek atklāts, piedāvājot visaptverošu informāciju par 
obligācijām un obligāciju kopfondu. Jo lielāks ir ilguma rādītājs, jo lielāks peļņas likmes risks vai 
atlīdzība par obligāciju cenu.  

Deflācija Preču un pakalpojumu cenu vispārēja samazināšanās. Deflāciju var izraisīt apgrozībā esošā naudas 
daudzuma samazināšanās, kā arī valsts vai personisko izdevumu samazināšana. Deflācija ir 
inflācijas pretstats, un tā ir cieši saistīta ar bezdarba līmeņa palielināšanos, jo ekonomikā 
samazinās pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem, kas savukārt var izraisīt depresiju. 
Centrālās bankas cenšas apturēt smagu deflāciju, kā arī smagu inflāciju, lai iespējami mazinātu 
pārāk strauju cenu samazināšanos. 

Starptautiskais valūtas fonds 
(SVF) 

SVF ir 188 valstis aptveroša organizācija ar mērķi attīstīt starptautiska līmeņa ekonomisko 
sadarbību, starptautisko tirdzniecību, nodarbinātību un valūtas kursa stabilitāti, ieskaitot finanšu 
resursu pieejamību dalībvalstīm maksājumu vajadzību līdzsvarošanai. SVF sniedz tehnisku 
palīdzību un apmācību valstīm, kuras to lūdz. 

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. 

Standartnovirze Finanšu jomā standartnovirzi piemēro ikgadējās peļņas likmes noteikšanai, lai izvērtētu 
ieguldījumu nestabilitāti. Standartnovirzi sauc arī par vēsturisko svārstīgumu, investori to pielieto, 
lai novērtētu prognozējamās nestabilitātes apjomu. 

Sistemātisks risks Sistemātiskos riskus izraisa ekonomiskie, sociālie un politiskie faktori. Šis riska veids ir raksturīgs 
tirgum kopumā, to nevar paredzēt un no tā neiespējams pilnīgi izvairīties. Ar diversifikāciju nevar 
pilnībā samazināt riska iedarbību. Procentu likmes izmaiņas, inflācija, lejupslīdes un kari ir 
sistemātisko risku avoti, viņi ietekmē visu tirgu. 

Nesistemātisks risks Nesistemātiskie riski ir saistīti ar faktoriem, kuri ir tipiski mērķa uzņēmumam vai nozarei, un to 
iedarbību ir iespējams samazināt ar diversifikāciju. Turot īpašumā dažādu uzņēmumu vai nozaru 
akcijas, kā arī vērtspapīrus no citām aktīvu klasēm, piemēram, obligācijas, investorus mazāk 
ietekmēs kāds notikums vai lēmums, kuriem ir liela iedarbība uz noteikto uzņēmumu, nozari vai 
aktīvu klasi. Jauns konkurents, izmaiņas vadībā vai reglamentējošajos noteikumos ir nesistemātisko 
risku piemēri. 

Riska vērtība (VaR) Riska vērtība jeb VaR izmēra potenciālo zaudējumu apjomu, kas var notikt ieguldījuma gadījumā 
vai ieguldījumu portfelī noteiktā laika periodā.  

Ienesīgums Ieguldījuma rentabilitāte. Tas attiecas uz procentu maksājumiem vai dividendēm, ko izmaksā 
saistībā ar vērtspapīriem, un parasti to izsaka procentos gadā, pamatojoties uz ieguldījuma cenu un 
tā pašreizējo tirgus vērtību vai nominālvērtību. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ikmēneša informatīvs izdevums 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Augšupejas un lejupslīdes finanšu tirgos 2015.gada 
sākumā  

  2015.gada februāris 
Vērtspapīru tirgus indeksu vērtības svārstības pēdējo piecu gadu laikā līdz 2014. gada 31. decembrim 

Reģions Indekss Valūta 

Rādītāji 

2010 2011 2012 2013 2014 12 mēneši 
Kopš 2015. 

gada 
sākuma 

ASV S&P 500 USD 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% 11,9% -3,1% 

Eiropa MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 12,6% 7,1% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -35,6% -2,1% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% 10,3% 2,4% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -11,7% -6,3% 

Šajā dokumentā minētā informācija ir sniegta tikai informatīvos nolūkos. Šī informācija nav uzskatāma par rekomendāciju vai konsultāciju investīciju jautājumos, un tā nav 
kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Šajā dokumentā minētie materiāli un produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienoto Valstu (ASV) 
teritorijā vai personām, kas ir ASV rezidenti jeb tā saucamie ASV pilsoņi, un šāda izplatīšana vai pārdošana var tikt uzskatīta par pretlikumīgu. SEB nav atbildīga par investīciju 
lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz minēto informāciju. Sniegtās informācijas pamatā ir dati, kas iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par uzticamiem. SEB 
neuzņemas atbildību par šajā dokumentā minētās informācijas precizitāti vai pilnīgumu, vai par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties, izmantojot nepilnīgu 
informāciju. 
Investīcijas akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistītas ar iespējām un risku. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Atsevišķos gadījumos 
zaudējumi var būt lielāki nekā sākotnējās investīcijas. Ja investīcijas tiek veiktas ārvalstu tirgos, peļņu var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Minēto investīciju produktu un 
finanšu indeksu ienesīgums iepriekšējos vai nākamajos periodos negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē, nedz arī ir uzskatāms par orientējošu rādītāju attiecībā uz 
turpmāko ienesīgumu. 
Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulatīvos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar investīcijām attiecīgajā 
fondā, un izvērtēt visus riskus, kas saistīti ar attiecīgo ieguldījumu, kā arī apsvērt ieguldījuma atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešams, plašāku skaidrojumu Jums sniegs 
SEB konsultants vai – nodokļu jautājumos – attiecīgās jomas speciālists. Vispārīga informācija par investīciju jautājumiem un vērtspapīriem pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv 


