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Tirgus apskats 
Gads aizsākās ar strauju akciju cenu kāpumu. Globālā mērogā strauji palielinājušies arī obligāciju ienesīgums. Sākumā tas tika uztverts 
labvēlīgi, liecinot par stabilu globālās ekonomikas izaugsmi, kas guva arī apstiprinājumu globālo ienākumu pārskatu sezonā  – pērnā gada 
pēdējā ceturkšņa pārskatos redzams ienākumu pieaugums. Tikmēr akciju cenas turpināja kāpt vēl straujāk, ceļot to vērtību un padarot tirgu 
jutīgu pret korekcijām. Viens no pēkšņā akciju tirgus krituma iemesliem bija bažas, ka stabilie globālās ekonomiskās izaugsmes apstākļi liks 
centrālajām bankām atteikties no stimuliem un sākt īstenot stingrākas politikas straujāk nekā gaidīts, novedot pie procentu likmju pieauguma. 
Taču, raugoties nākotnē, ir daudz norāžu, kas liecina, ka akciju tirgus kritums būs īslaicīgs. Globālās izaugsmes tempi šķiet stabili, turklāt dažas 
pazīmes liecina, ka palielināsies inflācija. Mūsu portfeļos lielāks īpatsvars joprojām atvēlēts akcijām. 

Akciju tirgi * Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
+1,0% decembrī 
+19,4% kopš gada sākuma 
+87,5% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-1,2% decembrī 
+8,7% kopš gada sākuma 
+43,5% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+2,7% decembrī 
+12,9% kopš gada sākuma 
-19,7% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+2,6% decembrī 
+40,1% kopš gada sākuma 
+31,2% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+4,0% decembrī 
+20,8% kopš gada sākuma 
-25,5% 5 gadu laikā 

Lielā aktivitāte akciju tirgū: kas tam bija par iemeslu un ko varam sagaidīt. Pēc straujā kāpuma akciju tirgos un 
zemā svārstīguma gada sākumā nesen piedzīvotais akciju cenu kritums bija tikai nepieciešamā korekcija. Savukārt 
ilgais zemā svārstīguma līmeņa periods kopā ar straujo cenu pieaugumu bija viens no iemesliem, kādēļ akciju tirgus 
kritums izvērtās tik straujš. Šādos gadījumos paiet zināms laiks pirms investori pierod pie jaunā riska līmeņa. Īstermiņā 
situācijas stabilizēšanās droši vien prasīs zināmu laiku, taču SEB ekonomisti uzskata, ka ilgtermiņā situācija 
saglabāsies labvēlīga un pat ir nedaudz palielinājuši savas globālās izaugsmes prognozes. Izskatās, ka straujās 
izaugsmes dēļ procentu likmes un obligāciju ienesīgumi varētu pieaugt nedaudz vairāk nekā bijām domājuši iepriekš, 
taču ne tik lielā mērā, lai apdraudētu ekonomisko izaugsmi. Mūsuprāt, zemais svārstīguma līmenis, kas dominēja 
finanšu tirgos 2017. gadā, visticamāk, varētu saglabāties, un pēdējo dienu laikā novērotie satricinājumi to neietekmēs. 
Zemo svārstīguma līmeni iepriekš noteica lielais centrālo banku piedāvātais lētās naudas apjoms, monetārās politikas 
lielā prognozējamība, stabilā sinhronizētā globālā izaugsme un lielāka finanšu sistēmas caurskatāmība kopš 
2008. gada tirgus un euro krīzes. Mūsuprāt, šie faktori saglabāsies arī 2018. gadā, attiecīgi - svārstīguma līmenis 
varētu samazināties. (Vairāk par SEB prognozēm lasiet mūsu Nordic Outlook pētījumā, kuru varat atrast vietnē 
sebgroup.com vai uzklikšķinot šeit). 

ASV makroekonomikas aina saglabājusies stabila, taču rādītāji nav bijuši viendabīgi. Līdz šim ASV peļņas sezona 
ir bijusi stabilāka nekā prognozēts, ISM indeksi liecina par stabilu ražošanas aktivitāti un nelielu atslābumu ar ražošanu 
nesaistītās nozarēs. Tikmēr 2017. gada 4. ceturkšņa IKP pieaugums nesasniedza prognozēto 2,6 % līmeni. Tomēr 
Trampa administrācijas pieņemtajiem likumu grozījumiem par nodokļu samazināšanu, šķiet, varētu būt nedaudz 
lielāka ietekme uz ASV ekonomikas izaugsmi nekā iepriekš prognozēts, it īpaši 2019. gadā. ASV statistikas dati par 
nodarbināto skaitu uzrādījuši vēl vienu stabilu pieaugumu radīto darbavietu, izņemot lauksaimniecībā nodarbināto 
darbavietu, skaitā. Bezdarba līmenis saglabājies rekordzemā 4,1 % līmenī. Turpretī darba samaksas pieaugums nav 
bijis tik straujš kā cerēts, ņemot vērā zemo bezdarba līmeni; ASV bāzes inflācija saglabājusies zem 2 % mērķa līmeņa 
(1,8 %). Protams, viens no galvenajiem jautājumiem attiecībā uz tirgiem 2018. gadā ir - kad/vai inflācijas līmenis 
atgriezīsies saskaņotākā veidā. Saskaņā ar Federālo rezervju bankas (FED) un Eiropas Centrālā bankas (ECB) 
prognozēm inflācijas līmenis pakāpeniski palielināsies tuvāk 2 % mērķim, tādējādi tās ir apņēmušās ļoti pakāpeniski 
samazināt monetāros stimulus.  

Savukārt Eirozonā pašlaik vērojams lielāks politiskais optimisms un ekonomiskās izaugsmes gaidas. Izaugsmes 
tempi strauji pieauguši, pērn sasniedzot savu augstāko līmeni pēdējo desmit gadu laikā, un saskaņā ar mūsu 
prognozēm sasniegs 2,5 % šogad un 2,2 % 2019. gadā (par prognozēto augstāks līmenis). Pateicoties stabilajiem 
izaugsmes tempiem eirozonā un līdzsvarotākai inflācijas ainai, arī ECB straujāk virzīsies normalizācijas virzienā, 
saglabājot savu ekspansīvo monetāro politiku (septembrī ECB izbeigs atbalsta sniegšanu (obligācijas pirkšanu)), un 
sagaidāms, ka 2019. gada martā tā palielinās savu noguldījumu likmi bankām). 

Attīstības valstu tirgu akcijas janvārī uzrādīja vienu no labākajiem rādītājiem akciju tirgos, lielākoties no Āzijas 
attīstības valstīm, neskatoties uz kontrolēto decentralizāciju Ķīnā. Attīstības valstu tirgu aktivitāti un akciju cenu 
kāpumu sekmēja vairāki faktori, tostarp ASV dolāra vērtības vājināšanās, stabilāks pieprasījums pēc precēm un 
globālās uzņēmējdarbības investīciju paplašināšanās.  

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām ir iekļauta šā dokumenta beigās
 
 

Ietekme uz dažāda riska kategoriju ieguldījumiem 
Produktu 
grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems risks) 

Janvārī obligāciju ienesīgums visā pasaulē turpināja palielināties (obligāciju cenas turpināja samazināties). Minēto tendenci veicināja 
arvien lielākas cerības attiecībā uz ASV bāzes procentu likmes celšanu, apstiprināto ASV nodokļu reformu un pārliecību, ka ECB varētu 
pievērsties ne tik ekspansīvas monetārās politikas īstenošanai. Saskaņā ar mūsu vērtējumu ienesīgums turpinās palielināties, lai gan, 
mūsuprāt, tirgus izaugsme notiek nedaudz par strauju, un pēc pēdējā pārdošanas drudža akciju tirgū obligāciju ienesīguma pieaugums 
var īslaicīgi apstāties. 

Sabalansētā 
stratēģija 

Janvārī mūsu līdzsvarotā riska portfeļu vērtība palielinājās, tomēr straujā akciju tirgus korekcija februāra sākumā prasīja gandrīz divu 
mēnešu peļņu. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo stabilo stāvokli, esam optimistiski noskaņoti par riska aktīviem, palielinot to īpatsvaru 
mūsu portfeļos. Laikā, kad notiek korekcija, tas varētu nešķist optimāli. Tirgus satricinājumu iespējamība vēl kādu laiku varētu 



 

 

 
Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Situācija pēc stabilās augšupejas 

  2018. gada februāris 

(vidēji augsts 
risks) 

saglabāsies, taču, ņemot vērā ekonomisko apstākļu un uzņēmumu peļņas rādītāju stabilitāti, mūsuprāt, akciju cenu tendences galu galā 
atgriezīsies savā stabilajā līmenī. Pašlaik esam izvēlējušies neveikt nekādas pārmaiņas savos portfeļos. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts risks) 

Bija pienācis pēdējais laiks, kad korekcija varēja notikt – korekcijas notiek arī stabilos tirgos. Protams, ir pārsteidzoši, ka tik ilgu laiku 
nebija bijis nekādu korekciju. Tas var būt viens no iemesliem, kāpēc šis samazinājums ir bijis tik straujš un notika tik ātri. Parasti paiet 
zināms laiks pirms investori pēc ilgāka zemu svārstību posma pielāgojas jaunajam riska līmenim. Mūsuprāt, zināms laiks būs 
nepieciešams, pirms situācija stabilizēsies, taču ekonomiskās izaugsmes stabilitāte un akciju tirgus kāpums šajā ciklā vēl nav beidzies. 
Mūsu prognozes par globālās ekonomikas tendencēm un korporatīvā sektora spēju gūt peļņu vēl joprojām ir pozitīvas. Mūsuprāt, ir 
mazliet jānogaida, kamēr akciju tirgus atlabs, tomēr nevaram izslēgt arī turpmāku nestabilitāti tirgū nākotnē. Tāpēc iesakām atturēties 
no tūlītējas akciju un citu aktīvu pārdošanas; kaut arī jums var būt iemesli izvērtēt, vai esat apmierināts ar vispārējo riska līmeni savā 
portfelī. 



Termini 

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 uzņēmumiem. 

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 / 
Augsta ienesīguma obligācijas 
(High yield bonds) 

Ieguldījuma reitinga obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi 
zemu saistību nepildīšanas risku. Augstas ienesīguma obligācijas (High yield bonds) — 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 maksā augstāku procentu 
ienākumu, 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 ienesīguma obligācijām jeb augsta riska obligācijām (junk bonds). 

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. 

Nodarbināto skaits nozarēs, kas 
nav saistītas ar lauksaimniecisko 
ražošanu 

Svarīgs statistikas un ekonomiskais rādītājs, ko ik mēnesi publicē Amerikas Savienoto Valstu Darba ministrija 
vispusīga ziņojuma par stāvokli darba tirgū ietvaros. Kopējais darbavietu skaits nozarēs, kas nav saistītas ar 
lauksaimniecisko ražošanu, ir ap 80 % strādājošo (izņemot lauksaimniecības darbiniekus, privāto 
mājsaimniecību darbiniekus vai bezpeļņas organizāciju darbiniekus), kuri veido Amerikas Savienoto Valstu 
iekšzemes kopproduktu. Šīs nozares darbavietu statistikas pārskatus iesniedz katru mēnesi, un tos izmanto, lai 
palīdzētu valdības politikas veidotājiem un ekonomistiem izvērtēt tautsaimniecības pašreizējo stāvokli, kā arī 
prognozēt saimnieciskās darbības līmeņus nākotnē. 

The Institute of Supply 
Management (ISM) ISM 
ražošanas nozaru un 
neražošanas nozaru indeksi 

Indekss, kas balstīts uz Amerikas Savienoto Valstu Institute of Supply Management (Piedāvājuma pārvaldes 
institūta) veiktajiem ražošanas/neražošanas uzņēmumu aptaujām. Ja indekss ir vienāds vai lielāks par 50, tas 
norāda, ka nozarē notiek izaugsme, savukārt ja indekss ir zem 50, tas liecina par šīs nozares apjomu sarukumu. 
Uzraugot ISM ražošanas un neražošanas nozaru indeksus, ieguldītāji spēj labāk izprast valsts tautsaimniecības 
apstākļus. Indeksam palielinoties, investori var pieņemt, ka vajadzētu būt pieaugumam arī akciju tirgos, jo 
uzņēmumiem ir lielāka peļņa. Var uzskatīt, ka obligāciju tirgos notiek pretējais, jo tie, indeksiem palielinoties, 
var samazināties, jutīguma dēļ pret iespējamo inflāciju. 

Ienesīgums No ieguldījuma gūto ienākumu likme. Tas attiecas un procentiem vai dividendēm, ko saņem no vērtspapīra, un 
ko parasti izsaka gada procentu izteiksmē, balstoties uz ieguldījuma izmaksām, tā pašreizējās tirgus vērtības vai 
nominālvērtības. 

  
Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laikposmu līdz 2018. gada 31. janvārim  

Reģions Indekss Valūta 
Rezultāti 

2013 2014 2015 2016 2017 12 mēneši 
No gada 
sākuma 

ASV S&P 500 USD 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 19,4% 23,9% 5,6% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 8,7% 13,7% 3,3% 

Austrum- 
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 12,9% 22,9% 11,1% 

Āzija  MSCI EM Asia USD -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 40,1% 42,9% 8,0% 

Latīņ- 
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 20,8% 27,1% 13,1% 

 
 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav ne konsultācija par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Ne šis 
dokuments, ne arī 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 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 pieņemt lēmumu par ieguldījumu veikšanu, iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar ieguldījumu 
veikšanu fondā, un izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījuma piemērotību un atbilstību. 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. 
 
 


