
 

 

 

Ikm ēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi  
Vai 2.ceturkšņa ieņēmumi apstiprinās cerības uz 
ekonomikas izaugsmes paātrināšanos? 

 
  2014. gada jūlijs 

Tirgus apskats 
Pēc tam, kad ASV ekonomikas attīstība šā gada pirmajā ceturksnī palēninājās, otrā ceturkšņa publisko tie dati liecināja par tās 
nostiprināšanos. Pēc iepriekšējās pro15%, centu likmes samazināšanas līdz vēsturiski zemākajai atzīmei 0.15% pēdējā Eiropas Centrālās 
bankas (ECB) sanāksmē procentu pamatlikme palika nemainīga. ECB paziņoja, ka banka ir gatava aizdot eirozonas bankām, cik vien tām ir 
nepieciešams. Ir sācies 2. ceturkšņa peļņas – zaudējumu ziņojumu periods, tādēļ investori rūpīgi uzraudzīs pārskatus par uzņēmumu 
ieņēmumiem. Lai apstiprinātu cerības uz pastāvīgu ekonomiskas attīstības paātrinājumu un pastāvīgu vērtspapīru tirgu izaugsmi, ir jābūt 
spēcīgākam uzņēmumu peļņas pieaugumam. 
 

Vērtspapīru tirgus rādītāji* Svarīgākie notikumi Prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
+1,9% jūnijā 
+6,1% kopš gada sākuma 
+113,2% piecu gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-0,7% jūnijā 
+3,7% kopš gada sākuma 
+44,5% piecu gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, 
USD): 
+2,7% jūnijā 
-4,3% kopš gada sākuma 
+28,2% piecu gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+2,3% jūnijā 
+5,6% kopš gada sākuma 
+48,6% piecu gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, 
USD): 
+3,9% jūnijā 
+5,3% kopš gada sākuma 
+13,3% piecu gadu laikā 

• Jūnijā darbavietu skaits ASV palielinājās par 
288 000; nodarbinātības pieaugums maijā 
un aprīlī arī tika pārskatīts, bezdarba 
līmenis samazinājās līdz 6,1%, kas pēdējos 
sešos gados ir gandrīz zemākais rādītājs; 
Trešajā kvartālā Federālo rezervju sistēma 
(FRS) turpina samazināt kvantitatīvi 
veicinošās programmas apjomus, jūnijā tā 
tika samazināta no 45 līdz 35 miljardiem 
USD mēnesī 

• ECB atstāja nemainīgu eirozonas bankām 
piemērojamo procentu pamatlikmi un 
negatīvo depozīta likmi; inflācija eirozonā 
jūnijā palielinājās līdz 0,5%, bet tā vēl ir tālu 
no mērķa rādītāja (1,5–2 %) un ECB ir 
spiesta stimulēt ekonomiku. 

•  HSBC iepirkumu menedžeru indekss Ķīnai 
pieauga no 49,4 maijā līdz 50,8 jūnijā, 
pārspējot prognozes un noslēdzot piecu 
mēnešu krituma periodu (skaits virs 50 
norāda uz izaugsmi) 

• Pagājušajā nedēļā sākās 2. ceturkšņa 
peļņas - zaudējumu ziņojumu periods 

• Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) 
norādīja, ka notiek lēnāka globālā 
paplašināšanās 

Pēdējie IKP dati parādīja, ka ASV ekonomikas izaugsme pirmajā ceturksnī ir 
samazinājusies par 2,9%. Kā minēts iepriekš, lēnāku izaugsmi ietekmēja 
netipiski aukstā ziema, bet, sākoties pavasarim, publicētie ekonomikas dati 
uzrādīja ekonomikas nostiprināšanos – gan uzņēmumu un patērētāju aptauju 
datos, gan  uzlabošanos mājokļu un darba tirgū. 2.ceturksnī ASV IKP kāpums 
tiek prognozēts gandrīz 3% apmērā. Investori ir sākuši apšaubīt FRS pašreizējo 
miermīlīgo pozīciju, ņemot vērtā bezdarba līmeņa samazināšanos un lēnu 
inflācijas spiediena veidošanos, un ko tas nozīmē procentu likmju jomā. 
Jaunākais ziņojums par darbavietām liecina, ka ekonomika ir saņēmusi impulsu 
un tas varētu likt FRS paaugstināt procentu likmes agrāk, nekā plānots (2015. 
gada vidū), ja vien šis pieaugums neapstāsies. 

ECB lēmums par procentu pamatlikmi tirgiem nebija pārsteigums. Negaidīts bija 
ECB prezidenta M. Dragi (M. Draghi) paziņojums par bankas sanāksmju biežumu, 
kas, sākot ar 2015. gada janvāri, varētu mainīties, rīkojot tās reizi sešos mēnešos 
(pašlaik ik mēnesi) un par to, ka banka sāks publicēt politikas sanāksmju 
protokolus, lai investori labāk izprastu un prognozētu izmaiņas bankas 
monetārajā politikā. ECB arī atklāja papildu informāciju par pašreizējo 
mērķtiecīgas ilgtermiņa refinansēšanas operācijas (TLTRO) programmu. M. Dragi 
paziņoja, ka centrālā banka ir gatava aizdot eirozonas bankām līdz pat vienam 
triljonam eiro (par 400 miljardiem tika paziņots iepriekšējā sanāksmē), ja tas būs 
nepieciešams. Uzskatām, ka kvantitatīvi veicinošā monetārā politika  būs 
aktuāla, ja inflācija līdz gada beigām paliks pašreizējā līmenī vai samazināsies. 
Mēs joprojām esam mazāk pārliecināti nekā ECB, ka jūnijā ieviestie pasākumi 
tuvākajā laikā veicinās aktīvāku kreditēšanu un inflāciju. 

Lai arī Ķīnas ražošanas dati, kas bija labāki, nekā gaidīts, viesa cerības, par 
ekonomiskās izaugsme stabilizēšanos, tie arī izraisīja pieņēmumus, ka turpmākie 
plaša mēroga stimulēšanas pasākumi tiks samazināti. 

Nesen SVF vadītāja K. Lagarda (C. Lagarde) norādīja uz SVF globālās paplašināšanās 
prognozēm, kas tiks publicētas šajā mēnesī. ASV vēl arvien saglabājas riski, lai gan 
ekonomika atgūstas. Pozitīvā tendence joprojām saglabājas, bet ir gaidāma lielāka 
nestabilitāte. Lai apstiprinātu cerības uz pastāvīgu ekonomikas attīstības 
paātrinājumu un pastāvīgu vērtspapīru tirgu izaugsmi, ir jābūt spēcīgākam 
uzņēmumu peļņas pieauguma paātrinājumam. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām atrodama dokumenta beigās. 
 

Jaunāko notikumu ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 

Produktu grupa Pagājušā mēneša notikumu ietekme un turpmākās prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems risks) 

Neskatoties uz apgriezti proporcionālo attiecību starp akcijām un obligācijām, kādu laiku investori baudīja pozitīvu atdevi visā 
fiksēto ienākumu instrumentu pasaulē, neraugoties uz akciju cenu pieaugumu. Jūnijā obligāciju cenas turpināja kāpt. Tādējādi 
obligāciju peļņas potenciāls turpināja samazināties. Nākamā gada laikā valsts obligācijas visticamāk nebūs ienesīgas. Valsts 
obligāciju un uzņēmumu obligāciju ienesīguma starpība ir samazinājusies vēl vairāk, sarūkot varbūtība, ka uzņēmumu 
obligāciju ienesīgums (yield) samazināsies, savukārt ienesīguma pieaugums var negatīvi ietekmēt obligāciju cenas. Skatoties 
gada griezumā, pastāv risks, ka pirmā FED procentu pamatlikmju celšana var ietekmēt šo aktīvu klasi.  

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts risks) 

Mūsu sabalansētos ieguldījumu portfeļus (portfeļus, kuros iekļauti dažādu klašu aktīvi) pagājušajā mēnesī labvēlīgi ietekmēja 
peļņa akciju tirgos. Raugoties nākotnē, saskatām limitētu peļņas gūšanas iespēju no spekulatīvajām obligācijām, dēļ spēcīgās 
obligācijas tirgus cenas izaugsmes un korporatīvo un valstu obligāciju ienesīguma atšķirības samazināšanās. Labie uzņēmu 
finansiālie rādītāji labvēlīgi ietekmē ar fiksēta ienesīguma instrumentu ieguldījumus, taču turpmāk straujāka ekonomiskā 
attīstība visdrīzāk izraisīs obligāciju ienesīguma palielināšanos un obligāciju cenu pazemināšanos. Sabalansēto portfeļu 
ieguldījumu, kas saistīti ar augstāku riska līmeni, prognozes norādītas augsta riska ieguldījumu sadaļā. 

Agresīvā stratēģija 
(augsts risks) 

Iepriekšējais mēnesis bija labvēlīgs akciju investoriem, un tas iezīmēja 
2014. gada pirmās puses beigas, ko līdz šim raksturoja labi rādītāji un zems 
svārstīgums aktīviem ar augstāku riska līmeni. Raugoties uz otro pusgadu, 
investoriem ir jābūt gataviem uz lielāku svārstīgumu. Pašlaik investoru 
uzmanība ir pievērsta uzņēmumu ieņēmumu ziņojumiem, kam būtu jāsasniedz 
vai jāpārsniedz prognozētais līmenis, lai apstiprinātu cerības par vērtspapīru 
tirgu izaugsmi. Mūsuprāt, vislielākais potenciāls ir Eiropas uzņēmumu akcijām. 
Ķīnā un citās Āzijas valstīs novērtējumi ir pievilcīgi, taču var paiet zināms laiks, 
pirms tas ietekmēs aktīvu cenu. 
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Mēneša tēma 
Ekonomikas cikli un investēšana 

Ekonomikas attīstība nenotiek lineāri, parasti tā svārstās starp spēcīgas 
izaugsmes un vājākas vai negatīvas attīstības periodiem, ko dēvē par 
ekonomikas cikliem vai biznesa cikliem. Šie cikli ir pastāvējuši kopš rakstītās 
vēstures pirmsākumiem. Ekonomisko svārstību argumentācija ir sarežģīts 
jautājums, kas iedvesmojis daudzas ekonomikas teorijas. Viena no plaši 
izplatītām teorijām ekonomikas cikliskumu skaidro ar piedāvājuma un 
pieprasījuma mijiedarbību, kā arī ekonomisko aktivitāti. Ekonomiskās 
aktivitātes palielināšanās veicina pieprasījuma un preču un pakalpojumu cenu 
pieaugumu. Tā kā preces un pakalpojumi kļūst dārgāki, pieprasījums 
samazinās un ekonomiskā aktivitāte palēninās. Tas savukārt izraisa preču un 
pakalpojumu palētināšanos, kas rada jaunu ekonomiskās aktivitātes 
izaugsmes fāzi. Kādēļ investoriem ir svarīgi ekonomikas cikli? Pirmkārt, tie 
sniedz vērtīgu ieskatu tajā, kā reaģē finanšu aktīvi (vērtspapīri, obligācijas, 
preces). Tā kā ekonomika cikla laikā mainās no viena posma uz otru, mainās 
investoru viedoklis par to, kas ir godīga cena, kas jāmaksā par finanšu aktīvu 
pārmaiņām. Šajā rakstā izskaidrosim ekonomiskā cikla būtību, starpību starp 
tirgus un ekonomikas ciklu, un to, kā tie ir saistīti ar ieguldījumu rādītājiem. 
Sniegsim arī ieskatu par to, kā SEB analītiķi analizē ciklus un priekšstatu par 
pašreizējo ieguldījumu ciklu 

Kā izprast ekonomikas ciklus 

Ekonomikas ciklu var izskaidrot kā dabiskas svārstības ekonomikā starp 
kāpinājuma jeb pieauguma periodiem un samazināšanās jeb lejupslīdes 
periodiem. Ilgākā laikposmā kāpumi un kritumi izlīdzinās, veidojot vidējo 
ekonomiskās izaugsmes tempu jeb tendenci. Kāpinājuma posmi ir saistīti ar 
spēcīgu līdzšinējās ekonomikas pieauguma tendences pārsniegumu, bet recesiju 
raksturo ekonomikas izaugsmes samazināšanās zemāk par līdzšinējo tendenci. 
Izaugsmes un lejupslīdes periodus parasti veido agrīnās izaugsmes/recesijas un 
vēlīnās izaugsmes/recesijas posmi. 

Tādi faktori kā, piemēram, iekšzemes kopprodukts (IKP), procentu likmes, 
nodarbinātības un patērētāju izdevumu līmenis, var palīdzēt noteikt aktuālo 
ekonomikas cikla posmu. Galvenie faktori, kas raksturo kāpinājumu, ir IKP 
pieauguma tendence, kas pārsniedz līdzšinējo, augstāki izmantojamie ienākumi, 
lielākas algas, zemāks bezdarba līmenis, palielinājušies patērētāju izdevumi. 
Savukārt galvenie faktori, kas raksturo samazināšanos, ir IKP pieauguma 
tendence, kas ir zemāka par līdzšinējo, zemāki izmantojamie ienākumi, augstāks 
bezdarba līmenis un samazināti patērētāju izdevumi, ko izraisa iepriekš minētie 
nosacījumi (zemākus izmantojamos ienākumus rada inflācijas spiediens, 
augstākas preču cenas, piemēram, degviela un pārtika). Mazāki izdevumi var 
izraisīt augstāku bezdarba līmeni. Minētie faktori ietekmē cits citu un ātri izraisa 
lejupslīdes periodu 

Ekonomikas cikls un vērtspapīru tirgus 
Kaut arī ekonomiku kopumā samazināšanās periods ietekmē nelabvēlīgi, daži 
finanšu aktīvi ir īpaši jutīgi pret vispārējās ekonomikas situācijas izmaiņām. 
Piemēram, vērtspapīru tirgū ilglietojuma preču, piemēram, automobiļu, sadzīves 
tehnikas un elektronikas ražotāji ir tie, kurus ekonomikas lejupslīde ietekmē 
visvairāk. Grūtos laikos cilvēki samazina ilglietojuma preču iegādes apjomus, jo 
tās preces, kas viņiem ir, parasti var kalpot visu lejupslīdes laiku. Vienlaikus, 
ilglietojuma preču nozare parasti visvairāk iegūst no ekonomikas pieauguma. 
Izmantojamajiem ienākumiem palielinoties, patērētāji var izdarīt iepriekš atliktus 
pirkumus, piemēram, iegādāties jaunu automobili. Cits piemērs ir finanšu 
iestādes, kas izjūt samazinātu pieprasījumu pēc finanšu pakalpojumiem un 
vispārēju naudas plūsmas apjoma samazinājumu ekonomikā. Tomēr citas preču 
grupas ekonomikas samazināšanās ietekmē relatīvi mazāk. Parasti no ietekmes 
pasargātākas ir preces, kurām ir salīdzinoši neelastīgs pieprasījums. Piemēram, 
pārtikai ir samērā neelastīgs pieprasījums. Lai cik grūti klātos ekonomikai, 
cilvēkiem ir jāēd, un viņi turpinās iegādāties pārtiku. Turklāt kad ekonomiskā 
situācija uzlabojas, iedzīvotāji reti ēd vairāk vai pērk vairāk pirmās 
nepieciešamības preču.  

Droši vien esat dzirdējuši par kādu stratēģiju, ko izmanto tie investori, kuri vēlas 
saskaņot ieguldījumu veikšanu ar ekonomikas ciklu. Šīs stratēģijas pamatā ir 
pārliecība, ka vērtspapīru tirgus atspoguļo ekonomikas „veselības stāvokli”, līdz 
ar to tas darbosies īpaši intensīvi tad, kad ir ekonomikas pieauguma posms, bet 
darbosies lēnāk, kad ekonomika ir samazināšanās fāzē. 

Kad investori pieņem lēmumus par akciju iegādi vai pārdošanu, viņi vienmēr 
cenšas paredzēt, kas notiks turpmāk. Tā rezultātā vērtspapīru tirgus parasti ir soli 
priekšā ekonomikas ciklam, tādēļ tirgus sasniedz augstāko punktu, pirms to 
sasniedz ekonomika, un arī zemāko punktu tas agrāk, nekā tajā nonāk 
ekonomika. Tāpēc cenšanās saskaņot ieguldījumus vērtspapīru tirgū, 
pamatojoties uz ekonomikas un finanšu jaunumiem, var būt nepiemērota 
stratēģija. Vērtspapīru tirgus parasti piedzīvo jaunu augšupeju laikā, kad 
jaunumu plūsma un tirgus noskaņojums vēl arvien ir negatīvs vai arī piedzīvo 
lejupslīdi laikā, kad sākas jauna lejupeja, bet jaunumu plūsma un tirgus 
noskaņojums vēl arvien ir pozitīvs. Turpmāk ir norādīta ekonomikas un 
vērtspapīru tirgus ciklu attiecību ilustrācija. Uz tirgus cikla līnijas ir arī atzīmēti 
punktu, kas parāda jomas, kurās dažādos cikla posmos būtu vērts apsvērt 
iespēju veikt ieguldījumus (saskaņā ar ilgtermiņa vidējo rādītāju). 

Ekonomikas cikls un attiecīgie vērtspapīru tirgus rādītāji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tirgus cikls                                    Ekonomikas cikls  
1. Transports  
2. Tehnoloģijas. finanses 
3. Pakalpojumi 
4. Ražošanas līdzekļi 

5. Smagā rūpniecība 
6. Enerģētika, dārgmetāli 
7. Pamata preces 
(patēriņa, neatkarīgas no 
cikliskuma)  

8. Veselības aprūpe, 
farmācija 
9. Komunālie pakalpojumi 
10. Ilglietojuma preces 
(patēriņa, atkarīgas no 
cikliskuma)  

 

SEB viļņi” – investīciju ciklu pulkstenis 
SEB analītikas nodaļa analizē ekonomiskos ciklus, sadalot tos trīs dažādos investīciju 
ciklos – strukturālajā (kas aizņem desmitgades), stratēģiskajā (kas aizņem gadus) un 
taktiskajā (kas aizņem mēnešus). Vienā strukturālajā ciklā vienmēr ir vairāki 
stratēģiskie cikli un vienā stratēģiskajā ciklā ir vairāki taktiskie cikli. Turpmāk ir 
parādīts katra cikla aktuālais izvērtējums, kas attēlots kā pulkstenis. Pulksteņi rāda 
pašreizējo fāzi (kuru dēvē par vilni) un pārējo trīs ciklu pozīciju. 

Strukturālais vilnis 

Jaunās tūkstošgades sākumā strukturālais 
investīciju cikls pārgāja pārāk lielas jaudas krīzes 
vilnī. Tipisks šāda viļņa ilgums ir 15–20 gadu, un 
šajā periodā caurmērā labākā aktīvu klase ir 
obligācijas. Riska prēmija ir negatīva, tāpēc vidēji 
visvājākā aktīvu klase ir akcijas. Kā redzams, šis 
vilnis tuvojas noslēgumam, bet būs vēl 
nepieciešami aptuveni 3–5 gadi, līdz tas sasniegs 
zelta laikmeta uzplaukumu. 

Stratēģiskais vilnis 

Šā viļņa ilgums ir aptuveni 33 mēneši. Šajā 
periodā riska prēmija ir pozitīva, tāpēc caurmērā 
labākā aktīvu klase ir akcijas, bet vājākā – 
obligācijas. Kā redzams, šis vilnis šobrīd ir agrīnas 
kāpinājuma fāzes vidū un var būt nepieciešams 
gads vai nedaudz vairāk, lai sāktos vēlīnā 
kāpinājuma fāze, kas caurmērā ilgst 37 mēnešus, 
un šajā laikā preces ir labākā aktīvu klase. 

Taktiskais vilnis 

Aptuvens šā viļņa ilgums ir četri mēneši. Šajā 
periodā riska prēmija ir pozitīva, tāpēc caurmērā 
labākā aktīvu klase ir akcijas, bet vājākā – valsts 
obligācijas. Kā redzams, šis vilnis šobrīd ir agrīnas 
kāpinājuma fāzes vidū un var būt nepieciešami 
aptuveni divi mēneši, lai sāktos vēlīnā kāpinājuma 
fāze, kas vidēji ilgst četrus mēnešus, un šajā laikā 
patēriņa preces ir labākā aktīvu klase. 

„SEB viļņi” ir viens no ekonomiskās attīstības cikla vērtēšanas piemēriem, kas 
pamatojas uz vēsturiskiem datiem un var palīdzēt saprast, kas var notikt tirgū, ņemot 
vērā vēsturiskus modeļus. Protams, nav iespējams precīzi prognozēt kad un kā 
mainīsies tirgus, jo pagātnes vērtību rādītāji nesniedz garantiju nākotnes darījumiem. 
Parastiem investoriem būtu ieteicams ne tikai veltīt laiku, lai sekotu jaunumiem 
finanšu tirgos, bet iespējams, ka saprātīgs lēmums būtu ieguldīt līdzekļus 
daudzveidīgos risinājumos vai veikt regulārus ieguldījumus, kas palīdzētu izlīdzināt 
tirgus svārstību radītos rezultātus. 
 

Avoti: SEB, FinancialWeb, Business Insider, Investopedia
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Terminu skaidrojums 
 

Lietotie termini Skaidrojums 
Patērētāju izdevumi/patēriņš Mājsaimniecību iztērētās naudas apjoms. Izdevumi ietver ilglietošanas  preces, piemēram, veļas mašīnas, un īstermiņa 

lietošanas preces, piemēram, pārtiku. To dēvē arī par patēriņu. 

Izmantojamais ienākums Naudas summa, kas mājsaimniecībām ir pieejama izdevumiem un uzkrājumiem pēc tam ienākuma nodokļa atskaitīšanas 

Ilglietojuma preces un plaša patēriņa 
preces 

Ilglietojuma preces ir patēriņa preču kategorija, kas nav jāiegādājas bieži. Daži ilglietojuma preču piemēri ir: automobiļi, 
mājsaimniecības preces (sadzīves tehnika, elektropreces, mēbeles u. c.), sporta inventārs un rotaļlietas. Pretēji ilglietojuma 
precēm, plaša patēriņa preces var definēt kā preces, kas tiek nekavējoties patērētas vienā izmantošanas reizē, vai tādas, kuru 
darbmūžs ir mazāks par trīs gadiem. Tādas ir pārtika, dzērieni, tabaka un kosmētika. 

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. 

SVF (Starptautiskais Valūtas fonds) SVF ir organizācija, kuras sastāvā ir 188 valstis, kuru mērķis ir veicināt starptautisku ekonomisko sadarbību, starptautisku 
tirdzniecību, nodarbinātību un valūtas kursa stabilitāti, tostarp, sniedzot dalībvalstīm piekļuvi finanšu resursiem, lai tās varētu 
nodrošināt pozitīvu maksājumu bilanci. SVF pēc valstu pieprasījuma sniedz tām tehnisku palīdzību un veic mācības. 

Investīciju līmeņa obligācijas 
spekulatīvās obligācijas  
 

Investīciju līmeņa obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par salīdzinoši zemu 
saistību neizpildes risku. Spekulatīvās obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par 
saistību neizpildes risku, kas ir salīdzinoši augstāks nekā investīciju līmeņa obligācijām. Tā kā saistību neizpildes risks ir lielāks, 
šīs obligācijas ir ienesīgākas nekā investīciju līmeņa obligācijas.  
Lai norādītu obligāciju kredītkvalitātes vērtējumu, abas 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 piešķirti 
„S&P” apzīmējumi AAA un AA (augsta kredītkvalitāte) un A un BBB (vidēja kredītkvalitāte), ir uzskatāmas par investīciju līmeņa 
obligācijām. Zemāks obligāciju kredītreitings (apzīmējumi BB, B, CCC utt.) liecina par zemu kredītkvalitāti, un attiecīgās 
obligācijas parasti dēvē par spekulatīvajām vai augsta riska obligācijām. 

Ilgtermiņa refinansēšanas operācijas Ilgtermiņa refinansēšanas operācijas ir lēto aizdevumu programma (naudas aizdevumi ar ļoti zemām procentu likmēm), kas ir 
paredzēta Eiropas bankām un par kuras ieviešanu Eiropas Centrālā banka paziņoja 2011. gada beigās, lai tādējādi mazinātu 
eirozonas ekonomisko krīzi. Šādas lētas naudas injekcijas nozīmē to, ka bankas var izmantot šos naudas līdzekļus, lai iegādātos 
aktīvus ar augstāku ienesīgumu un tādējādi gūtu peļņu vai lai aizdotu vairāk naudas uzņēmumiem un patērētājiem, kas 
savukārt varētu palīdzēt atsākties reālās ekonomikas izaugsmei. 

Iepirkumu menedžeru indeksi (PMI) 
 

Rādītājs, kas raksturo ekonomisko situāciju apstrādes rūpniecības nozarē. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus galvenos 
rādītājus: jaunos pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu un piegādātāju veiktās piegādes, kā arī darba vidi. Ja PMI rādītājs ir 
lielāks par 50, apstrādes rūpniecības nozarē, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, vērojama izaugsme. Ja rādītājs ir mazāks par 50, 
nozarē vērojams samazinājums; ja rādītājs ir tieši 50, nozarē nav notikušas nekādas pārmaiņas. 

Kvantitatīvā naudas piedāvājuma 
politika (quantitative easing) 

Centrālās bankas monetārā politika, ko dažkārt izmanto, lai palielinātu naudas daudzumu, uzpērkot tirgū pieejamos valsts 
vērtspapīrus vai citus vērtspapīrus. Kvantitatīvā naudas piedāvājuma politika palielina naudas daudzumu, iepludinot finanšu 
iestādēs kapitālu, lai tādējādi veicinātu plašāku kreditēšanu un likviditāti. 

Recesija Būtisks aktivitātes samazinājums visā ekonomikā, kas ilgst vairāk nekā piecus mēnešus. Tas ir redzams rūpnieciskās ražošanas, 
nodarbinātības, faktisko ienākumu (faktiskie ienākumi attiecas uz to preču un pakalpojumu apjomu, ko var iegādāties šodien, 
salīdzinot ar to pašu preču un pakalpojumu cenu, par kuru tos bija iespējams nopirkt citā laika periodā) un vairumtirdzniecības 
un mazumtirdzniecības jomā. Recesijas tehniskais rādītājs ir divus ceturkšņus pēc kārtas negatīva ekonomiskā izaugsme, ko 
mēra, pamatojoties uz valsts iekšzemes kopprodukta (IKP) apjomu. 

ASV Federālo rezervju sistēmas 
obligāciju pirkšanas programmas 
„sašaurināšana” 

Šā apzīmējuma pamatā ir ASV Federālo rezervju sistēmas (centrālās bankas) lēmums samazināt obligāciju iepirkšanas apjomus 
(kvantitatīvā naudas piedāvājuma politika). Kvantitatīvā naudas piedāvājuma politika (quantitative easing) ir centrālās bankas 
monetārā politika, ko dažkārt izmanto, lai palielinātu naudas daudzumu, uzpērkot tirgū pieejamos valsts vērtspapīrus vai citus 
vērtspapīrus. Kvantitatīvā naudas piedāvājuma politika palielina naudas daudzumu, iepludinot finanšu iestādēs kapitālu, lai 
tādējādi veicinātu plašāku kreditēšanu un likviditāti. 

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. 

 
 
 
 
 
Vērtspapīru tirgus indeksu vērtības svārstības pēdējo piecu gadu laikā līdz 2014. gada 30. jūnijam 

Reģions Indekss Valūta 

Vērtības rādītāji 

2009 2010 2011 2012 2013 12 mēneši 
Kopš 

2014. gada 
sākuma 

ASV  S&P 500 USD 23,5% 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 22,0% 6,1% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 22,5% -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 24,2% 3,7% 

Austrumeiropa MSCI EM Eastern 
Europe 

USD 79,3% 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% 8,6% -4,3% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 70,3% 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 14,3% 5,6% 

Latīņamerika MSCI EM Latin 
America 

USD 98,1% 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% 5,7% 5,3% 

 
 
 
 
 
Šajā dokumentā minētā informācijai ir informatīvs raksturs. Šī informācija nav uzskatāma par rekomendāciju vai konsultāciju investīciju jautājumos, kā arī tā nav kāda produkta vai pakalpojuma 
piedāvājums. Materiāli un produkti minēti šajā dokumentā nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienoto Valstu (ASV) teritorijā vai personām, kas ir ASV rezidenti, t.s. ASV pilsoņi un 
jebkura šāda izplatīšana vai pārdošana var tikt uzskatīta par pretlikumīgu. SEB nav atbildīga par investīciju lēmumiem, kas pieņemti, ņemot par pamatu iepriekš minēto informāciju. Par pamatu iepriekš 
minētajai informācijai ir izmantoti informācijas avoti, kurus SEB ir uzskatījis par uzticamiem. SEB neuzņemas atbildību par šajā dokumentā minētās informācijas pilnvērtīgumu, precizitāti, kā arī 
zaudējumiem, kas var rasties nepilnīgas informācijas rezultātā. Investīcijas akcijās, fondos, kā arī citos vērtspapīros ir saistīti ar iespējām un riskiem. Investīciju tirgus vērtība var gan pieaugt, gan kristies. 
Atsevišķos gadījumos zaudējumi var būt lielāki nekā sākotnējās investīcijas. Gadījumā, ja investīcijas tiek veiktas ārvalstu tirgos, valūtas kursu svārstības var ietekmēt peļņu no šīm investīcijām. Minēto 
investīciju produktu un indeksu iepriekšējo periodu vēsturiskais ienesīgums vai nākotnes periodu ienesīgums nenozīmē ne solījumus, ne atsauces uz nākotnes periodu ienesīgumu. Gadījumā, ja šajā 
materiālā tiek minēta atsauce uz kādu pētījumu vai atskaiti, tad iespēju robežās Jums vajadzētu iepazīties ar atskaites vai pētījuma pilno versiju. 
Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas mēs rekomendējam rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulatīvos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus saistītus ar plānotām investīcijām, kā arī riskus, 
atbilstību un piemērotību plānotai investīcijai. Mēs rekomendējam nepieciešamības gadījumā vērsties pie Jūsu konsultanta SEB pēc detalizētākiem skaidrojumiem, bet nodokļu jautājumos – pie 
attiecīgās jomas speciālista. Ar vispārīgu informāciju par investīciju jautājumiem un vērtspapīriem var iepazīties internetā SEB mājas lapā pēc adreses: www.seb.lv/mifid.  

 


