
 

 

 
Ikmēneša ziņas 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Ekonomisko datu stabilitāte politiskās nenoteiktības laikā 

  2017. gada februāris 

Tirgus apskats 
 
2017. gada pirmajā mēnesī dominēja politisko ziņu virsraksti – prezidenta Trampa inaugurācijai sekoja pēkšņie izpildei dotie rīkojumi gan imigrācijas, 
gan tirdzniecības jomā, radot piesardzīgu attieksmi no tirgu ieguldītāju puses. Neskatoties uz politisko nenoteiktību, ekonomiskie rādītāji saglabājušies 
stabili. Cerības uz globālo izaugsmi arvien pieaug, komercsabiedrību peļņas pārskatu sezona norit labi. Tikmēr inflācija un inflācijas gaidas turpina 
pieaugt, liecinot par stingrāku monetāro politiku, tomēr gan Federālo rezervju bankas (FED), gan Eiropas Centrālās bankas (ECB) monetārās politikas 
saglabājušās nemainīgas. Sagaidāms gan, ka šogad FED palielinās procentu likmes divas līdz trīs reizes, savukārt ECB no aprīļa sāks pakāpeniski 
samazināt obligāciju iegādes apjomus. Globālo iepirkumu menedžeru indeksi (PMI) atspoguļo optimismu, kas tradicionāli norāda uz gaidāmu stabilu 
ekonomisko izaugsmi nākotnē. Mūsu viedoklis par riskantajiem aktīviem ir vairāk pozitīvs, nekā neitrāls, taču īstermiņā  iespējamas lielākas svārstības. 

Akciju tirgi* Galvenie notikumi un prognozes 
ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
+1,8% janvārī 
+1,9% kopš gada sākuma 
+73,6% 5 gados 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-1,3% janvārī 
-1,3% kopš gada sākuma 
+43,7% 5 gados 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+2,0% janvārī 
+2,0% kopš gada sākuma 
-28,3% 5 gados 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+5,9% janvārī 
+5,9% kopš gada sākuma 
+10,6% 5 gados 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+7,5% janvārī 
+7,5% kopš gada sākuma 
-37,9% 5 gados 

ASV akciju tirgos gads sākās, visiem nozīmīgākajiem akciju indeksiem sasniedzot rekordaugstus rādītājus, 
neskatoties uz nenoteiktību, ko radīja jaunā prezidenta administrācija. Pēc Donalda Trampa stāšanās amatā radušās bažas 
par globālo tirdzniecību, piemēram, saistībā ar viņa lēmumu par mūra celšanu uz robežas ar Meksiku un aizliegums 
septiņu, galvenokārt, musulmaņu valstu pilsoņiem ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs. Prezidenta mērķis ir radīt jaunas 
darba vietas ASV un samazināt tirdzniecības deficītu. Tas nozīmē, ka ASV būs jālīdzsvaro arī sava tirdzniecības bilance ar 
citiem lielākajiem tirdzniecības partneriem, piemēram, Ķīnu un Kanādu. Pēdējā laikā gan novērotas pazīmes, kas liecina, ka 
lielākās bažas varētu arī neīstenoties. Tirdzniecības līgumi ar Meksiku tiks pārskatīti, taču ne atcelti, un Trans-Klusā okeāna 
valstu partnerības pakts, no kura Tramps ir izstājies, tiks aizstāts, slēdzot līgumus ar atsevišķām valstīm.  

4. ceturksnī ASV IKP uzrādīja ASV ekonomikas izaugsmes tempu pieaugumu par 1,6% salīdzinot ar 2016. gadu, kas ir 
vislēnākie gada izaugsmes tempi kopš 2011. gada. Ekonomistu vidū gan valda pozitīvs viedoklis par turpmāko 
izaugsmi – saskaņā ar aplēsēm gan 2017. gadā, gan 2018. gadā ir gaidāms pieaugums 2,3% apmērā. Pozitīvo prognožu 
pamatā ir brīvākas fiskālās politikas perspektīvas turpmākajos gados. Tomēr, šķiet, ka investori tās jau bija ierēķinājuši 
akciju cenās, un tagad tie sāk bažīties par jebkādu turpmāko fiskālās politikas stimulu īstenošanas laiku un apmēru. 

Eiropas valstis ir uzskatāmi parādījušas izturību pret paaugstinātu politisko nenoteiktību. Darbavietu skaits ir audzis, 
bezarbs mazinājies - decembrī eirozonā bezdarbs samazinājās līdz 9,6%, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2009. gada 
maija. Janvārī inflācija eirozonā pieauga līdz 1,8%, lielā mērā pateicoties augstākām elektroenerģijas cenām. Sagaidāms, 
ka vēlēšanu iznākums Nīderlandē, Francijā, Vācijā un, iespējams, arī Itālijā apstiprinās pret eliti vērsto spēku izturību. 
Nozīmīga loma būs pret ES noskaņotajiem spēkiem, vienīgais izņēmums varētu būt Francija. Janvārī notika ECB sanāksme, 
kurā tās monetārā politika netika grozīta. Tas arī tika sagaidīts, jo pagājušajā mēnesī politiķi paziņoja par aktīvu iegādes 
apjomu samazināšanu no 80 miljardiem EUR mēnesī līdz 60 miljardiem EUR mēnesī laikposmā no 2017. gada aprīļa līdz 
2017. gada decembrim.   

Šķiet, 4. ceturkšņa uzņēmumu pārskatu sezona uzrādīs labus rezultātus; piemēram, Eiropas bankas ir uzrādījušas tik 
ļoti nepieciešamās stabilitātes pazīmes. Vairāk nekā puse no ASV S&P 500 indeksā iekļauto uzņēmumu ir iesnieguši savus 
pārskatus, un to peļņa par aptuveni 3,3% pārsniegusi prognozes (turklāt jo īpaši labus rezultātus uzrādījuši finanšu, 
enerģētikas un tehnoloģiju jomas uzņēmumi), savukārt apgrozījums atbilst prognozēm. 

2017. gada pirmajā mēnesī attīstības valstu akciju tirgi atguvās pēc 2016. gada nogales, uzrādot spēcīgāko gada 
sākumu kopš 2012. gada. To atlabšanu galvenokārt noteica neliels USD vērtības kritums, uzlabojot izaugsmes perspektīvas 
līdz ar izejvielu cenu pieaugumu. Plašāka informācija par attīstības valstu tirgu prognozēm 2017. gadā pieejama Mēneša 
tēmā.  

Mūsuprāt, kopumā pasaules ekonomika uzrāda stabilizēšanās pazīmes. Pieauguma tempi pārsniedz pēdējo gadu 
tendences. Neskatoties uz politisko nenoteiktību, ekonomiskie rādītāji saglabājušies stabili. Ražošanas nozarē globālo 
iepirkumu menedžeru indeksi (PMI) atspoguļo lielāko optimismu pēdējo sešu gadu laikā. Arī pakalpojumu sektors ASV un 
citviet uzrāda lielākas aktivitātes turpināšanos. Optimistiskie PMI indeksi tradicionāli norāda uz stabilāku ekonomisko 
izaugsmi nākotnē. Taču, lai arī ekonomika uzrāda stabilitātes pazīmes, nevaram ignorēt lielākos riskus. Politiskajiem 
notikumiem pašlaik ir ļoti liela nozīme; pēdējo mēnešu laikā faktiski ir palielinājusies nenoteiktība gan saistībā ar Brexit 
procesu, gan Trampa politiku.  

*Sīkāka informācija par indeksu vērtības svārstībām iekļauta šā dokumenta beigās



 

Ietekme uz dažādu riska kategoriju ieguldījumiem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktu 
grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes perspektīvas 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Valdības obligāciju ienesīgums kopš 2016. gada 3. ceturkšņa ir palielinājies. To noteikušas labvēlīgākas ekonomikas izaugsmes 
perspektīvas, kā arī ne tik labvēlīgā FED monetārā politika, ECB aktīvu iegādes apjomu samazināšanās un inflācijas 
perspektīvas augstāku naftas un izejvielu cenu ietekmē. Augstāka ienesīguma tendence ir saglabājusies. Mums joprojām ir 
negatīvs viedoklis par valdības obligācijām. 
 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 
 

Janvārī mūsu sabalansēto risku portfeļu ienesīgums nedaudz samazinājās, jo ieguldītāji  mēneša beigās bija piesardzīgāki. 
Janvārī nedaudz palielinājām portfeļu riska līmeni, samazinot fiksētā ienākuma ieguldījumus un palielinot akciju darījumu 
apjomu. Fiksētā ienākuma ieguldījumos saredzam labāku ilgtermiņa vērtību augsta ienesīguma uzņēmumu obligācijām. 
Pieaugošās izejvielu cenas ir stabilizējušas iepriekš akūto situāciju daļā kredītu tirgu, radot labāku līdzsvaru starp faktiskajiem 
ienesīgumiem un prognozēto procentuālo saistību nepildīšanas apmēru.  

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Pēc riska tolerances palielināšanas janvārī dodam priekšroku riska aktīviem. Saskatām stabilākas ekonomiskās izaugsmes 
pazīmes, kas palielina iespēju, ka uzņēmumu peļņas rādītāji augs. Minētā varbūtība ir palielinājusies, jo izejvielu sektors gūst 
labumu no lielākām cenām,  bet finanšu sektors – no zemo procentu likmju palielināšanās. Tikmēr akciju tirgiem būtiski 
nepieciešama faktiskās peļņas realizēšana, lai pamatotu akciju vērtējumus. Ņemot vērā visai augstos akciju vērtējumus, pašlaik 
nevēlamies uzņemties pārmērīgus riskus. 



 

 

 

Ikmēneša ziņas 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Neskatoties uz politisko troksni, ekonomikas rādītāji 
saglabājušies stabili   

  2017. gada februāris 

Mēneša tēma 
Kas sagaidāms attīstības valstu tirgos 2017. gadā? 

2017. gadā kopējais attīstības valstu tirgu IKP pieaugums 
palielināsies līdz aptuveni 4,7 procentiem. Lai gan Donalda 
Trampa prezidentūra var nelabvēlīgi ietekmēt atsevišķas valstis, 
šim faktoram nebūtu jāietekmē kopējā izaugsme. BRIC valstu 
perspektīvas uzlabojas; mūsuprāt, Brazīlija un Krievija atgriezīsies 
uz pozitīvās izaugsmes ceļa, savukārt Indijas nesen realizētā 
naudas reforma negatīvi ietekmējusi īstermiņa darbības, tomēr 
tās sekas samazināsies 2017. gada gaitā. Turklāt, lai gan Ķīnas 
IKP pieauguma tempi samazināsies līdz ar smagās rūpniecības un 
ražošanas attīstības tempiem, tas notiks pakāpeniski. Mūsuprāt, 
turpināsies pērn novērotā attīstības valstu aktīvu atlabšana. 

Attīstības valstu tirgos atsākusies izaugsme 
Ekonomiskā izaugsme attīstības valstu (AV) tirgos ir atsākusies kopš 
pērnā gada pavasara. Mūsuprāt, šogad IKP palielināsies par 4,7% 
salīdzinājumā ar 4,1% 2016. gadā, pārsniedzot attīstīto valstu rādītāju, 
kurās ESAO prognozētais pieaugums šim gadam ir 2,0% salīdzinājumā 
ar 1,7%  2016. gadā. Attiecīgi AV īpatsvars globālajā IKP turpinās 
pieaugt. Kopējie AV izaugsmes tempi gan saglabāsies zem iepriekšējās 
dekādes līmeņiem, kurus lielā mērā noteica īslaicīgi faktori, tostarp, 
minēto valstu straujā integrācija globālajā ekonomikā un spēcīgā Ķīnas 
aktivitāte. Lai arī Donalda Trampa nesenā uzvara ASV prezidenta 
vēlēšanās var nelabvēlīgi ietekmēt izaugsmi atsevišķās valstīs (jo īpaši 
Meksikā), maz ticams, ka tam varētu būt pārāk liela ietekme uz 
kopējiem AV izaugsmes tempiem. 

Tramps pieliek punktu AV straujajai aizaugsmei 
Donalda Trampa uzvara samazinājusi AV aktīvu, it īpaši to valūtu 
vērtību. Taču, neskatoties uz krasu vērtības kritumu, EM valūtu vērtība 
joprojām ir augstāka nekā pirms gada. Turklāt, kamēr republikāņu 
partija kontrolē Kongresu, ir maz ticams, ka Tramps varētu izpildīt 
visus savas kampaņas laikā dotos protekcionisma solījumus. Proti, 
šādā gadījumā viņam nāktos saskarties ar asu pretestību no ASV 
uzņēmumu puses un rēķināties ar tirdzniecības vai valūtu kara 
izraisīšanas risku. Pieņemot, ka no sliktākā scenārija par 
aizliedzošajām tirdzniecības barjerām izdosies izvairīties, turpināsies 
AV aktīvu vērtību augšupeja, kas sākās 2016. gada janvārī. Tā kā ir 
atgūta tikai aptuveni viena trešdaļa no vērtības krituma pret 
galvenajām valūtām laikposmā no 2013. gada maija līdz 2016. gada 
janvārim, šajā jomā saskatām izaugsmes potenciālu, pamatojoties uz 
ekonomisko izaugsmi. Galvenie riski ir drīzāka ASV procentu likmju 
palielināšana, nekā gaidīts; naftas cenu krituma atsākšanās un krasa 
lejupslīde Ķīnā, kas novedīs pie galveno izejvielu cenu krituma un 
tirdzniecības apjomu samazināšanās. 

BRIC valstu perspektīvu uzlabošanās 
Gan Brazīlija, gan Krievija ir pārcietušas savas lejupslīdes zemāko 
punktu, tomēr izaugsme būs lēna. Abas valstis ir līdzīgas vairākās 
jomās. Paredzams, ka atlabšanu tajās noteiks ražošanas tempu un 
eksportu pieaugums. Augstākas naftas cenas dos zināmu stabilitāti. 
Līdz šim bijušas tikai nelielas mazumtirdzniecības un privātā patēriņa 
apjomu uzlabošanās pazīmes, īpaši Brazīlijā, tomēr,  inflācijas tempiem 
mazinoties, sagaidām uzlabojumus arī šajās nozarēs. Zemāka inflācija 
ļaus centrālajām bankām gan Brazīlijā, gan Krievijā šogad samazināt 
likmes, nodrošinot atbalstu izaugsmei. 

Nekāda atbalsts nav sagaidāms no fiskālās politikas. Brazīlijā lielākais 
īstermiņa izaicinājums no Trampa valdības ir valsts budžeta deficīts, 
kas sasniedzis 10 % no IKP. Pēc paziņošanas par valsts izdevumu 
ierobežošanu decembrī, Brazīlijas galvenais uzdevums šogad būs 
īstenot liela mēroga pensiju reformu, lai veiksmīgi īstenotu 
administrācijas taupības pasākumus. Lai gan iekšpolitika ir kļuvusi 
stabilāka, korupcijas gadījumu izmeklēšana turpinās. Neskatoties uz 
pašreizējās valdības krišanas risku, saskaņā ar mūsu pamata scenāriju 
korupcijas jautājums būs aktuāls  līdz 2018. gada vispārējām 
vēlēšanām. 

Arī Krievija cieš no budžeta deficīta, kuru līdz 2019. gadam tās finanšu 
ministrs ir apņēmies samazināt no aptuveni 4 līdz 1,2 IKP procentiem. 
Interesanti, ka valdība nesen mainījusi savus plānus un paziņojusi, ka 

šogad iecerēts samazināt aizsardzības izdevumus. Tomēr, mūsuprāt, šiem 
samazinājumiem būs liela pretestība no attiecīgām interešu grupām.  

Pēc nesen notikušajām Parlamenta vēlēšanām (2016. gada septembrī), 
kad prezidents Vladimirs Putins un viņa partija Apvienotā Krievija stiprināja 
savu politisko ietekmi, 2017. gadā Krievijas iekšpolitika būs stabila. 
Nākamās prezidenta vēlēšanas paredzētas 2018. gada martā, un 
paredzams, ka Putins tiks ievēlēts atkārtoti. 

Brazīlijas galvenās problēmas 2017. gadā: valdības politika, pensiju 
reformas, valsts finanses. 

Krievijas galvenās problēmas 2017. gadā: attiecības ar Trampa 
administrāciju, sankcijas, naftas cenas. 

Indijai ir labi rādītāji, pateicoties valsts IKP tempu pieaugumam, kā arī 
budžeta un tekošā konta deficīta samazinājumam. Reformas sekmējusi arī 
Modi valdība, galvenokārt, ieviešot valsts preču un pakalpojumu nodokļa 
reformu. Naudas reforma 2016. gada novembra sākumā gan tika īstenota 
nemākulīgi, pasliktinot tuvākās nākotnes izredzes, jo īpaši pēc valdības 
paziņojuma, ka vairāk nekā 85% no kopējās apgrozībā esošās naudas nav 
derīgi. Lai gan šī reforma ir plašākas, uz korupcijas apkarošanu vērstas 
politikas sastāvdaļa, tā nelabvēlīgi ietekmējusi gan finanšu tirgus, gan reālo 
ekonomiku. Steidzinot iedzīvotājus noguldīt vecās banknotes, tika panākts 
krass obligāciju ienesīguma kritums, mazinot gan rūpijas, gan akciju 
vērtību. Lai gan finanšu tirgi atguvās, reforma izraisīja skaidrās naudas 
trūkumu – šī problēma vēl jāatrisina. Jo sevišķi smagi tas ietekmēja 
mazumtirdzniecību. Saimnieciskās darbības šķēršļi samazināja mūsu IKP 
prognozes 2017. gadam līdz 7,6 procentiem. Naudas reformas paliekošās 
sekas varētu pazemināt mūsu prognozes. 

Attiecībā uz vispārējām reformām -  nav izdevies panākt uzlabojumus divās 
vissvarīgākajās jomās – darba tirgus un iepirkumu tiesību aktos, kā 
rezultātā valdības 8-10 % IKP pieauguma mērķis varētu būt grūti 
sasniedzams. 2017. gadā valsī plānotas  vēlēšanas. un Modi gādās, lai 
vēlētājus neaizkaitinātu nepopulāras reformas, it īpaši ņemot vērā viņa 
pieredzi ar nemākulīgi īstenoto naudas reformu. 

Demonetizācijas problēmas nav mainījušas mūsu viedokli par rūpiju. 
Inflācijas ierobežošana apvienojumā ar mazāku tekošā konta un budžeta 
deficītu nodrošinās lielāku elastīgumu. Mūsuprāt, rūpijas vērtība šogad 
nedaudz vājināsies. 

Indijas galvenās problēmas 2017. gadā: ieilgušās demonetizācijas sekas, 
reformu gaita, vēlēšanās. 

2016. gadā Ķīnas ekonomiskās aktivitātes stabilizējās, lielā mērā 
pateicoties stimulēšanas pasākumiem. 2017. gadā mēs sagaidām 
izaugsmes tempu palēnināšanos, galvenokārt lēnāku smagās rūpniecības 
un ražošanas izaugsmes tempu dēļ. Pašlaik Ķīnā vērojams  pārejas posms - 
no izaugsmes tempu veicināšanas uz strukturālo jautājumu risināšanu. 
Vairs nenotiek monetārās politikas atvieglošana, savukārt iepriekšējās 
mīkstināšanas politikas sekas sāk izzust. Piemēram, strukturālās 
problēmas jau pašreiz ietekmē mājokļu politiku, kas tiek ierobežota, lai 
palēninātu cenu pieaugumu. Jau izziņoti pasākumi, kas vērsti uz ražošanas 
jaudu pārpalikumu samazināšanu nozarē, lai gan to ietekme līdz šim bijusi 
niecīga. Ņemot vērā, ka 2017. gada beigās mainīsies politiskā elite, valdība, 
iespējams, vēlas nodrošināt pastāvīgu stabilu ekonomisko izaugsmi līdz 
tam. 

Politikas veidotāji ir norūpējušies par iespējamu krasu darba tirgus 
vājināšanos un tās ietekmē iespējamiem nemieriem sabiedrībā. Attiecības 
ar Trampa administrāciju iesākušās slikti. Visticamāk, ASV izaugsmes 
tempu palēnināšanās noteiks, ka augstākas ASV tarifu barjeras tiks 
ieviestas turpmāko Trampa prezidentūras gadu laikā, nevis 2017. gadā.  

Juaņas vērtība ir kļuvusi mazāka, jo  USD vērtībai ir augusi, FED politika 
kļuvusi stingrāka un ASV 
tirdzniecības politika rada bažas. 
Juaņas vērtība strauji nokritās pērn 
novembrī un decembrī, savukārt 
janvārī vēl nebija atguvusies. 
2017. gadā sagaidām tikai nelielu  
vērtības vājināšanos  Ķīnas 
politisko pārmaiņu ietekmē. 

2017. gads – izaicinājumu  pilns 
vairākām mazākām valstīm 



 

Argentīnā Marci vadītā valdība pērn reformējusi tautsaimniecību. 
Reformas turpināsies arī 2017. gadā, taču galvenais jautājums ir, vai 
tās dos ievērojamus uzlabojumus, pirms gaidāmajām parlamenta 
vēlēšanām oktobrī. Pret Meksiku vērsto Trampa protekcionisma 
pasākumu ietekmē peso vērtība ir krasi kritusies, tomēr jebkuras 
tirdzniecības barjeras nozīmē arī lielākas ASV ražošanas izmaksas. 
Nenoteiktība, kas apvij Trampa politikas, turpinās ietekmēt 
uzņēmumus, taču sagaidāma peso vērtības samazināšanās, lai 
piespiestu centrālo banku paaugstināt bāzes likmi  arī 2017. gadā. 
Turcijas tirgu darbības rādītāji šogad būs sliktāki nekā citām AV. 
Galvenais faktors, kas ietekmē Turcijas aktīvu vērtības, ir politiskais 
spiediens uz centrālo banku nepalielināt procentu likmes, neraugoties 
uz inflāciju, kas pērn decembrī bija 8,5% gada griezumā. Prognozētā 
inflācija 2017. gadā pārsniegs plānoto 5% mērķi. Ņemot vērā atkarību 
no īstermiņa portfeļa ieguldījumu plūsmām, lai finansētu savu lielo 

tekošā konta deficītu, iestāžu nevēlēšanās ierobežot monetāro politiku 
padara Turcijas liru par vienu no visneaizsargātākajām valūtām. Vēl viens 
faktors, kas ietekmēs Turcijas tirgus 2017. gadā, ir tās ieceres reformēt 
konstitūciju, piešķirot prezidentam gandrīz absolūtu varu pār valdību. 
Ukraina ir pārcietusi savu visļaunāko ekonomisko lejupslīdi un šogad 
atgriezīsies uz pozitīvās izaugsmes ceļa. Risinājums konflikta 
noregulēšanai Austrumukrainā, gan nav rasts, un valdībai būs grūti 
nodrošināt pietiekami stabilu reformu tempu, lai pārliecinātu SVF turpināt 
glābšanas aizdevuma piešķiršanu. 
 
Avoti: SEB 

 

 

 



2017. gada februāris 

Terminoloģija 

Lietotie termini Paskaidrojums 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Naudas drukāšana ekonomikas 
„sildīšanai“ (QE) 
 

Netradicionāla monetārā politika, kuras ietvaros centrālā banka iegādājas valsts vērtspapīrus vai citus vērtspapīrus 
tirgū, lai pazeminātu procentu likmes un palielinātu naudas masu. Naudas drukāšana ekonomikas „sildīšanai“ palielina 
naudas masu, pārpludinot finanšu iestādes ar kapitālu, mēģinot veicināt aizdevumu ņemšanu un likviditāti. 

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. 

Trans-Klusā okeāna valstu 
partnerība  

Trans-Klusā okeāna valstu partnerība (TPP) ir ierosinātais brīvās tirdzniecības līgums, kas vērsts uz tarifu un citu 
tirdzniecības barjeru mazināšanu starp Austrāliju, Bruneju, Kanādu, Čīli, Japānu, Malaiziju, Meksiku, Jaunzēlandi, Peru, 
Singapūru, ASV un Vjetnamu. 

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. janvārim  

Reģions Indekss Valūta 
Performance 

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% 17,5% 1,8% 

Eiropa  MSCI 
EURO 

EUR 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 7,2% -1,3% 

Austrum-eiropa MSCI EM 
Eastern 
Europe 

USD 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 38,9% 2,0% 

Āzija  MSCI EM 
Asia 

USD 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 18,6% 5,9% 

Latīņ- amerika MSCI EM 
Latin 
America 

USD 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 44,3% 7,5% 

 
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. 
. 


