
 

 

 
Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Finanšu tirgos dominē Grieķijas drāma  

  2015. gada jūlijs 
Tirgus apskats 
Jūnijā tirgos valdīja lielāka spriedze, ko radīja galvenokārt nenoteiktība par notikumiem ar Grieķiju. Investoru vidū bija vērojama tendence 
vairāk pievērsties t.s. drošā patvēruma aktīviem, piemēram, valstu obligācijām, cenšoties izvairīties no neskaidrības un tādiem riskantākiem 
aktīviem kā, piemēram, akcijas. Dramatiskie notikumi Grieķijā, iespējams, vēl kādu laiku būs par cēloni bažām par finanšu tirgu. Tomēr, 
mūsuprāt, Grieķijas problēmas un to ietekme uz finanšu tirgu un globālās ekonomikas izaugsmi būs īslaicīgs paaugstinātas trauksmes periods 
tirgos. Turpinām uzskatīt, ka ir gaidāma globālās ekonomikas izaugsme. ASV ekonomikas stabilizēšanās, stabilāka valstu ekonomika, 
veselīgāki banku sektori, mazāki fiskālie deficīti Eiropā, un atbalstošās (ECB, Japānas un Ķīnas centrālo banku) monetārās politikas ir tikai daži 
no labvēlīgajiem faktoriem, kuri būs turpmākās un, iespējams, straujākas globālās izaugsmes pamatā, kas ir labvēlīga augstāka riska 
ieguldījumiem. 

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
-2,1% jūnijā 
+0,2% kopš gada sākuma 
+100,2% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-4,2% jūnijā 
+10,2% kopš gada sākuma 
+43,5% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-3,3% jūnijā 
+15,5% kopš gada sākuma 
-23,3% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-4,8% jūnijā 
+3,9% kopš gada sākuma 
+24,4% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+0,8% jūnijā 
-7,7% kopš gada sākuma 
-30,8% 5 gadu laikā 

ASV ekonomika, šķiet, ir atguvusies no gada pirmajā ceturksnī novērotā izaugsmes tempu palēninājuma 
(vienprātīgas prognozes par 2,5% izaugsmi gada otrajā ceturksnī). Izaugsmes tempu atsākšanās atkal notiek, 
pateicoties ASV patērētājiem. Gada pirmajā ceturksnī uzkrājumu apjomi pārsniedza izdevumu apjomus, taču 
maijā un jūnijā šī tendence kļuva pretēja. Mājokļu tirgū vērojamas uzlabojuma pazīmes, palielinoties jaunu un 
esošo mājokļu pārdošanas apjomiem.  Apstiprināto hipotēku skaita palielinājums, algu palielinājums un 
patērētāju uzticība stiprinās šo ekonomikas segmentu. Viss iepriekšminētais norāda uz to, ka ASV Federālo 
rezervju banka (FED) varētu veikt pirmo procentu likmju palielināšanu pirms gada beigām. Tomēr no FED vēl 
joprojām nav bijis skaidru signālu par to. Mūsuprāt, bankas galvenais scenārijs paredz procentu likmju celšanu 
septembrī, bet pēc tam – decembrī. Taču, pirms tas varēs notikt, FED vēlēsies redzēt pārliecinošākas 
izaugsmes atsākšanās pazīmes un algu celšanās radīto spiedienu. SEB joprojām uzskata, ka procentu 
likmju celšana notiks septembrī. Tiesa, šā pieņēmuma ticamību nedaudz mazina tādi faktori kā Grieķijas 
krīze, ASV dolāra vērtības palielināšanās, FED pārskatītās 2015. gada izaugsmes prognozes samazinājums no 
2,3–2,7% līdz 1,8–2,0%, kā arī Starptautiskā valūtas fonda (SVF) rekomendācijas par to, ka ASV procentu 
likmes nebūtu jāpalielina līdz nākamajam gadam. Iespējams, ka tirgus nenoteiktība palielināsies, tuvojoties 
FED sapulcēm atlikušajos gada mēnešos, jo investori gatavojas tam, ka likmes tiks palielinātas. Tā kā gada 
otrais ceturksnis jau ir beidzies, uzmanība tiks pievērsta 2015. gada otrā ceturkšņa peļņas sezonai. Atbilstoši 
pāris pēdējo gadu laikā novērotajai tendencei otrā ceturkšņa prognozes ir nedaudz samazinājušās.  

Pēc sešu mēnešu ilgām sarunām, kas nevainagojās ar rezultātu, maksājuma Starptautiskajam valūtas fonda 
(SVF) nokavējuma, divu nedēļu ilgās kapitāla kontroles un milzīgā kaitējuma Grieķijas ekonomikai Grieķijai 
beidzot ir izdevies panākt vienošanos ar saviem kreditoriem (ECB, SVF un Eiropas Komisiju). Grieķijai tiek 
piedāvāts aizdevums vairāk nekā 80 miljardu EUR apmērā uz trīs gadiem, tostarp, lai nodrošinātu kapitāla 
atbalstu tās bankām. Savukārt Grieķija divu gadu laikā īstenos izmaksu samazināšanas un ieņēmumu 
uzlabojumu programmu, kas iekļauj privatizācijas, aptuveni 12 miljardu EUR vērtībā. Grieķija ir apņēmusies 
ieviest šīs politikas strauji, nodrošinot kreditoriem lielāku piekļuvi dažādām valdības ministrijām. Pozitīvā tirgus 
reakcija uz vienošanos par Grieķijas palikšanu eirozonā liecina, ka tas gandrīz noteikti ir vislabākais scenārijs 
gan Eiropai, gan finanšu tirgiem. Taču smagie izaicinājumi saglabāsies, un, ņemot vērā neseno pagātni, 
nevienam neko nevajadzētu uzskatīt kā pašu par sevi saprotamu. Risks, ka Grieķija tomēr izstāsies no 
eirozonas, saglabājas. Taču tiklīdz emocijas būs norimušas, tirgus dalībniekiem būtu jāvelta sava uzmanība 
galvenajiem jautājumiem eirozonā ārpus Grieķijas. 

Optimistiskākas ekonomikas izaugsmes perspektīvas eirozonā mazina bažas par deflāciju. Zemākas 
elektroenerģijas cenas ir labvēlīgi ietekmējušas patēriņu – mazumtirdzniecības apjomi ir palielinājušies, 
savukārt patērētāju noskaņojuma rādītāji sasnieguši visaugstāko līmeni vairāku pēdējo gadu laikā. Saliktais 
ražošanas iepirkumu menedžeru indekss (PMI) jūnijā sasniedzis četru gadu augstāko rādītāju. Tas liecina par 
ekonomiskās situācijas uzlabošanos eirozonā. 

Citur pasaulē. Ķīnas vērtspapīru izpārdošanu veicinājuši Ķīnas iestāžu veiktie pasākumi jūnija sākumā, kuru 
mērķis bija ieviest stingrākus maržinālās tirdzniecības un īstermiņa pārdošanas noteikumus, lai investoriem 
apgrūtinātu naudas aizņemšanos spekulācijām akciju tirgū (ar pasargātu akciju tirgu no burbuļa veidošanās). 
Ķīnas iestādes ir veikušas vēl dažādus pasākumus tirgus atbalstīšanai un stabilizēšanai, piemēram, samazinot 
procentu likmes un nodrošinot likviditāti, taču tas nav līdzējis. Neskatoties uz nesenajām akciju cenu 
svārstībām, sagaidām, ka pamata jomās Ķīnas ekonomikā saglabāsies stabilitāte. Riskam, ka akciju tirgus 
nonāks sistemātiskā finanšu krīzē, būtu pakāpeniski jāsamazinās, jo valdība ir solījusi lielāku atbalstu. 
Zviedrijas centrālā banka (Riksbank) vēl vairāk pazeminājusi savu bāzes likmi (no -0,25 līdz -0,35 
procentiem). Samazinājumu noteica Zviedrijas kronas vērtības palielināšanās kopš bankas sanāksmes aprīlī, kā 
arī risks, ka tas varētu apturēt atsākušos inflācijas palielināšanos. SEB prognozē vēl vienu likmes samazinājumu 
līdz -0,45% šoruden, iespējams, septembrī. 

 
* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām iekļauta dokumenta beigās
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 
Produktu grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Jūnija vidū obligāciju tirgū mitējās ienesīguma palielināšanās tendence, jo Grieķijas notikumu radītās 
nenoteiktības dēļ investoru vidū bija vērojama tendence vairāk pievērsties t.s. drošā patvēruma aktīviem, 
piemēram, valstu obligācijām. Vājie ekonomiskie rādītāji un citi riski, tostarp Grieķijas krīze, var ierobežot 
ienesīguma pieaugumu. Taču stabilāki ekonomiskie apstākļi un inflācijas palielināšanās prognozes, kā arī 
izmaiņas prognozēs par Federālās rezervju bankas procentu likmju celšanu var novest pie valstu obligāciju 
ienesīguma pakāpeniska palielinājuma. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Jūnijs šogad bija vissliktākais mēnesis mūsu sabalansētajiem vidēja riska portfeļiem, ko noteica riskantāko 
aktīvu izpārdošana visā pasaulē (prognozes attiecībā uz augsta riska ieguldījumiem sabalansēta vidēja riska 
portfeļos ir iekļautas augsta riska līmeņa sadaļā). Taču mēs uzskatām to par paaugstināta svārstīguma periodu, 
kam nevajadzētu apdraudēt mūsu ilgtermiņa stratēģiju. Raugoties nākotnē, vidēji augstā riska līmeņa tirgos 
(ņemot vērā vēsturiski zemās procentu likmes, kas rada izaicinājumus fiksētā ienesīguma ieguldījumiem) augsta 
ienesīguma obligācijas (kuras saņēma negatīvu triecienu jūnijā) un īsāka termiņa augsta ienesīguma obligācijas 
joprojām uzskatāmas par pievilcīgiem fiksēta ienākuma ieguldījumiem (ar nedaudz ierobežotu potenciālu 
salīdzinot ar pāris iepriekšējiem mēnešiem) salīdzinājumā ar citiem fiksēta ienākuma ieguldījumiem. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Lejupslīdi akciju tirgos jūnijā noteica Grieķijas riska faktors. Tomēr, mūsuprāt, Grieķijas problēmas un to 
ietekme uz finanšu tirgu un globālās ekonomikas izaugsmi tirgos radīs tikai īslaicīgu paaugstinātas trauksmes 
periodu. Mēs joprojām uzskatām, ka globālās ekonomikas attīstības tempi palielināsies ar pozitīvām ilgtermiņa 
prognozēm par akcijām. Daži labvēlīgi faktori, piemēram, stabilāka ASV ekonomika, stabilāka valstu ekonomika, 
veselīgāki banku sektori, mazāki fiskālie deficīti Eiropā un atbalstošās (ECB, Japānas un Ķīnas centrālo banku) 
monetārās politikas), būs turpmākās un, iespējams, straujākas globālās izaugsmes pamatā, kas būs labvēlīga 
augstāka riska ieguldījumiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Mēneša tēma 
Finanšu spēja uzņemties investīciju risku 

Riska noturība jeb vēlme uzņemties risku ir risku apjoms, kuru 
investors ir gatavs uzņemties, vai nenoteiktības līmenis, ar kuru 
investors spēj tikt galā. Citiem vārdiem sakot, riska noturība ir 
risku apjoms, kuru investors var izturēt psiholoģiski. To var 
noteikt, izmantojot daudzas metodes, piemēram, ar anketu 
starpniecību, kas paredzētas, lai konstatētu risku līmeni, atbilstīgi 
kuram investors vēlētos veikt ieguldījumus. Tomēr sarunām par 
risku nevajadzētu beigties tikai ar riska noturības izvērtēšanu. Ar 
jautājuma „Cik lielu risku jūs varat uzņemties psiholoģiski?” 
uzdošanu vien nepietiek. Otrs svarīgs jautājums ir „Cik lielu 
finanšu risku jūs spējat uzņemties?” Un tieši to sauc par finanšu 
spēju uzņemties investīciju risku. Tas atbild uz jautājumu, vai 
investors var nodrošināt savu finanšu labklājību neatkarīgi no 
notikumiem investīciju tirgū. Lai pieņemtu gudrus ieguldījumu 
stratēģijas lēmumus, investoram jāsaprot sava finanšu spēja 
uzņemties risku. Tas ir sistēmisks un objektīvs daudzu faktoru, 
kuri veido investora spēju izturēt investīciju zaudējuma risku, 
novērtējums. 

Attieksmes pret risku noteikšana 
Iepriekšējos (2015. gada februāra un marta) rakstos analizējām, ka 
investīciju pasaulē risks nozīmē neskaidrību par to, kas notiks ar jūsu 
ieguldīto naudu. Proti, pastāv risks, ka indivīds zaudēs savu ieguldījumu 
vai ka ieguldījums nebūs tik ienesīgs, kā cerēts. Citiem vārdiem sakot, 
risks tika definēts kā iespējamība, ka ieguldīšanas rezultātā tiks gūta 
peļņa vai radīsies zaudējumi. No šīs perspektīvas raugoties, tika analizēti 
gan riska noturības mērīšanas veidi, gan tās atbilstība ieguldījumiem, 
kurus indivīds izvēlas vai kuri viņam tiek piedāvāti izvēlei. 

Tas vairāk raksturoja investora emocionālo spēju uzņemties risku, kas 
balstās uz viņa attieksmi pret finanšu risku un psiholoģisko vai 
emocionālo pārdzīvojumu līmeni, kas tiek pieredzēti, saskaroties vai 
domājot par finanšu zaudējumiem. Tomēr investoram patiesi atbilstīgs 
risku līmenis var būt atkarīgs no dažādiem faktoriem, kuri iekļauj ne tikai 
psiholoģisko gatavību uzņemties risku. Tāpēc otrs ļoti svarīgs aspekts, 
kas tiks aplūkots šajā rakstā, ir indivīda finanšu spēja uzņemties finanšu 
risku – gan viņa ekonomisko apstākļu, gan tādu aspektu kā ieņēmumi, 
izdevumi, aktīvi un saistības utt., kuri nav atkarīgi no emocijām vai 
uzvedības, novērtējums.  

Veidojot indivīda riska profilu, ņem vērā abus aspektus,  taču finanšu 
spējai uzņemties investīciju risku būtu jādominē.  

Investoram nekad nevajadzētu uzņemties risku, kas ir lielāks to risku, 
kuru viņš spēj izturēt. Ja investors ar savām pašreizējām finansēm 
īstermiņā nevar atļauties neveiksmi, tad no riska ir jāizvairās. Investoriem 
vajadzētu censties noteikt optimālo risku līmeni atbilstoši savām 
vajadzībām un mērķiem. 

 

Kad gribēšana uzņemties investīciju risku un varēšana to izdarīt 
(finanšu spēja) nesaskan 
Investori varētu saskarties ar problēmu, ka viņu vēlme uzņemties risku 
un viņu finanšu spēja to darīt nesaskan. Tas varētu būt tāpēc, ka šā 
investora riska noturība ir augstāka nekā viņa finanšu spēja uzņemties to 
un otrādi. 

Piemēram, ja jūs vēlaties ieguldīt zināmu naudas summu, uzņemoties 
augstu risku (t.i., akciju vai akciju fondu tirgos), taču jums nav papildu 
ietaupījumu, jums jebkurā brīdī var nākties izmantot ieguldīto naudu 
neparedzētu ārkārtas izdevumu segšanai, kas nozīmē, ka jums nāktos 
pārdot savas investīcijas. Arī tad, ja nauda ir ieguldīta ļoti svārstīgos 
finanšu instrumentos, jūs varat nonākt situācijā, kad jums ir jāpārdod 
savi ieguldījumi ar būtiskiem zaudējumiem gadījumos, kad tirgū ir 
lejupslīde, turklāt izdevumu segšanai ar to varētu arī nepietikt. Šis ir 
piemērs gadījumam, kad indivīda finanšu spēja uzņemties investīciju 
risku ir zema. Parasti, jo zemākas ir jūsu finanšu spējas, jo 
konservatīvākām būtu jābūt jūsu investīcijām, tāpēc, ka jūs nevarat 
atļauties zaudēt attiecīgo naudas summu, vai tāpēc, ka tuvojas jūsu 
ieguldījumu izmantošanas termiņš. 

No otras puses, jo lielāka ir jūsu finanšu spēja, jo vairāk jūs varat 
atļauties ieguldīt riskantākos ieguldījumos, saglabājot gatavību pārciest 
tirgus lejupslīdi un negūstot nopietnu savu mērķu apdraudējumu. 

Vēl viens būtisks aspekts ir saikne starp risku un laiku. Galvenajos 
vilcienos, jo ilgāks ir jūsu rīcībā pieejamais laika posms (t.i. laika posms, 
kurā jūs plānojat saglabāt savus ieguldījumus), jo agresīvāks jūs varat 
būt, ieguldot augstāka riska ieguldījumos. Tas ir tāpēc, ka, jo ilgāk jūs 
saglabāsiet savus ieguldījumos, jo jums būs vairāk laika, lai pārciestu 
svārstības, cerot gūt lielāku peļņu minētajā laika posmā (protams, nav 
garantijas, ka ieguldīšanas rezultātā nauda netiks zaudēta). Piemēram, 
pieņemsim, ka jūs esat nepieredzējis investors, kuram raksturīga zema 
riska noturība un jūs veicat uzkrājumus pensijai, kas iestāsies pēc 
trīsdesmit gadiem. Tā kā jūsu rīcībā ir ilgs laika posms, lai absorbētu 
augsta riska instrumentiem raksturīgās svārstības, jūs, iespējams, varat 
atļauties būt agresīvāks, izmantojot lielāku daļu no sava pensijas portfeļa 
riskantākiem ieguldījumiem. 

SEB pieeja, novērtējot finanšu spēju uzņemties investīciju risku 
Indivīda finanšu spēju uzņemties investīciju risku var novērtēt dažādos 
veidos. SEB lietotā pieeja iekļauj klienta aktīvu, saistību un izdevumu 
novērtēšanu.  

Aktīvi. Ņem vērā klienta aktīvus visās finanšu iestādēs, tostarp naudu un 
nekustamā īpašuma aktīvus. Aktīvus novērtē pēc to likviditātes un riska 
līmeņa. Tādi aktīvi kā, piemēram, noguldījumi, norēķinu konti, kā arī 
nauda uzskatāmi par likvīdiem aktīviem, kurus var izmantot jebkurā laikā 
bez riska, ka tie varētu zaudēt savu vērtību. Citus likvīdos aktīvus, 
piemēram, akcijas un obligāciju fondu apliecības, novērtē pēc to riska 
līmeņa. Tirgus situācijas noteikto cenu svārstību dēļ šādus aktīvu veidus 
diskontē (piemērojot augstāku diskonta likmi riskantiem aktīviem un 
zemāku diskonta likmi – zemāka riska aktīviem). Tāda pati loģika 
attiecas uz daļēji likvīdiem aktīviem, piemēram, daļām piesaistītajām 
investīcijām un pensiju trešā līmeņa fondu līgumiem. Atšķirība ir tajā, ka 
šāda veida aktīviem tiek piemērota papildu diskonta likme, kuru nosaka, 
ņemot vērā maksas un nodokļus, kas saistīti ar līgumu pirmstermiņa 
izbeigšanu. Nekustamos īpašumus ņem vērā atbilstoši to tirgus vērtībai, 
piemērojot diskonta likmi. Aktīvus, kas paredzēti ikdienas finanšu 
vajadzību segšanai, un nelikvīdos aktīvus (piemēram, pensiju otrā līmeņa 
fondus), neņem vērā.  

Saistības. Ņem vērā klienta hipotēkas visās finanšu iestādēs. 

Izdevumi. Ņem vērā klienta nenovēršamos ikmēneša izdevumus (par 
pārtiku, komunālajiem pakalpojumiem u.c.). Izdevumos iekļauj arī 
ikmēneša maksājumus par saistībām  (hipotēkām, aizdevumiem, līzingu, 
patēriņa kredītiem u.c.) visās finanšu iestādēs, kā arī maksājumus 
apdrošināšanas sabiedrībām saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem 
(dzīvības, nekustamā īpašuma, drošu aizdevumu, automašīnas 
apdrošināšana). 

Pamatojums. No aktīviem atņem saistību summu un iegūto rezultātu 
dala ar ikmēneša izdevumiem. Ja iegūtais rezultāts liecina, ka indivīdam 
nav pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu vismaz viena mēneša izdevumus, 
pieņem, ka finansiāli viņš spēj uzņemties risku, kas nav augstāks par 
zemu investīciju risku. Ja iegūtais rezultāts liecina, ka indivīdam ir 
pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu vismaz divu mēnešu izdevumus, 
pieņem, ka viņa finanšu spēja ļauj uzņemties risku, kas nav augstāks par 
vidēju investīciju risku. Visbeidzot, ja iegūtais rezultāts liecina, ka 
indivīdam ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu vismaz trīs mēnešu 
izdevumus, pieņem, ka viņa finanšu spēja ļauj viņam uzņemties augsta 
līmeņa ieguldījumu risku (visi riska līmeņi).     

Secinājums 

Risks ir jēdziens, kas ietver daudzus aspektus, un to būtu jāanalizē, 
ņemot vērā gan sasniedzamos mērķus, gan to, cik atbilstīgas investīcijas 
indivīds ir izvēlējies, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Nepietiek tikai ar 
indivīda attieksmes pret risku un gatavības to uzņemties novērtēšanu 
vien, ir jāapsver, vai indivīds var finansiāli atļauties riskēt ar saviem 
ieguldījumiem konkrētajā laika posmā. Taču pat tad, ja indivīda finanšu 
spēja norāda uz to, ka ieguldījumus var pakļaut augstam riskam, ja 
minētā dēļ viņam naktīs nenāk miegs, tas nav labi, un indivīdam būtu 
jāpārskata savas ieguldījumu izvēles. Lai izprastu savu personīgo riska 
situāciju, pašam gan jāatklāj sava emocionālā puse, gan jānovērtē savs 
finanšu stāvoklis. Tā kā tas nav pārāk viegls uzdevums, lieti noderētu 
sadarbība ar profesionālu finanšu konsultantu. 
 
Avoti: SEB, CFA Institute, MarketWatch, The Economist, Investopedia
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Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu vienas valsts robežās saražoto gatavo preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē noteiktā laika 
posmā, lai gan IKP parasti aprēķina ik gadu. Tas iekļauj visu privāto un valsts patēriņu, valsts izdevumus, 
investīcijas un eksportus, atskaitot importus konkrētajā valstī. 

Ilgums Rādītājs, kas parāda obligācijas cenas jutīgumu uz procentu likmju pārmaiņām. Ilgumu izsaka kā gadu skaitu. 
Procentu likmēm palielinoties, obligāciju cenas samazinās, turpretī procentu likmju samazinājums nozīmē 
obligāciju cenu palielinājumu. Ilguma skaitli nosaka, pielietojot sarežģītu aprēķinu, kas ietver tagadnes vērtību, 
ienesīgumu, kupona likmi, galīgo termiņu un citus faktorus. Investoriem ir paveicies, ka šis rādītājs ir standarta 
dati, kuri tiek norādīti visaptverošajā obligāciju un obligāciju kopfondu informācijā. Jo lielāks ilguma skaitlis, jo 
lielāks procentu likmju risks vai obligāciju cenu atlīdzība.  

Deflācija Vispārējs preču un pakalpojumu cenu kritums. Deflāciju var izraisīt naudas piedāvājuma samazinājums, kā arī 
valsts vai personīgo izdevumu samazinājums. Inflācijas pretstata – deflācijas – blakusparādība ir bezdarba 
pieaugums, jo pieprasījuma līmeņa ekonomikā samazināšanās var novest pie ekonomiskās depresijas. 
Centrālās bankas mēģina apstādināt gan izteiktu deflāciju, gan izteiktu inflāciju, lai līdz minimumam 
samazinātu pārmērīgu cenu kritumu. 

Starptautiskais valūtas fonds 
(SVF) 

SVF ir 188 valstu organizācija, kuras mērķis ir veicināt starptautisko ekonomisko sadarbību, starptautisko 
tirdzniecību, nodarbinātību un valūtas kursu stabilitāti, tostarp nodrošinot dalībvalstīm finanšu resursus 
maksājumu izpildes nolūkam. SVF sniedz tehnisku palīdzību un rīko mācības valstīm pēc pieprasījuma. 

Augsta kredītreitinga obligācijas  
Augsta ienesīguma obligācijas 

Augsta kredītreitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz 
salīdzinoši zemu saistību nepildīšanas risku. Obligācijas ar augstu ienesīgumu – obligācijas (valsts vai 
uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz salīdzinoši lielāku saistību nepildīšanas risku nekā 
investīciju augsta kredītreitinga obligācijām. Ņemot vērā lielāku saistību nepildīšanas risku, šīs obligācijas ir 
ienesīgākas nekā augsta kredītreitinga obligācijas.  
Divas galvenās kredītreitingu aģentūras (Standard & Poor 's (S & P) un Moody' s) izmanto dažādus 
apzīmējumus (lielie un mazie burti „A” un „B”), lai atspoguļotu obligācijas kredītreitingu. S & P apzīmējumi 
„AAA” un „AA” (augsts kredītreitings) un „A” un „BBB” (vidējs kredītreitings) uzskatāmi par augsta kredītreitinga 
obligāciju apzīmējumu. Obligāciju kredītreitings, kas ir zemāks („BB”, „B”, „CCC” utt.), uzskatāms par zemu 
kredītreitingu, un šādas obligācijas parasti tiek uzskatītas par ļoti augsta riska obligācijām ar zemu 
kredītreitingu. 

Dzēšanas termiņš Laika posms, kurā finanšu instruments atrodas apgrozībā. Dzēšanas termiņš ir noteikts laikposms, kura beigās 
finanšu instruments tiks dzēsts, un tā pamatsumma tiks atmaksāta kopā ar procentiem. Šis termins visbiežāk 
tiek lietots saistībā ar fiksēta ienākuma ieguldījumiem, piemēram, obligācijām un depozītiem. 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, kura ietvaros valsts monetārā iestāde (parasti centrālā banka) kontrolē naudas 
piedāvājumu (naudas piedāvājuma apmērs un pieauguma tempi) ekonomiskās izaugsmes un stabilitātes 
veicināšanai. Piemēram, naudas piedāvājumam ļoti strauji palielinoties, inflācijas tempi palielinās, un notiek 
ekonomikas „pārkaršana”. Samazinot naudas piedāvājuma tempus pārāk strauji, arī ekonomikas izaugsme var 
palēnināties. Galvenie naudas piedāvājuma kontroles rīki iekļauj atvērtas tirgus operācijas (aktīvu pirkšana un 
pārdošana), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņas prasības komercbankām. 

Iepirkumu menedžeru indeksi 
(PMI) 

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

Kvantitatīvā mīkstināšana (KM) Neierasta monetārā politika, kuras ietvaros centrālā banka iepērk valsts vērtspapīrus vai citus vērtspapīrus no 
tirgus, lai samazinātu procentu likmes un palielinātu naudas piedāvājumu. Kvantitatīvā mīkstināšana palielina 
naudas piedāvājumu, pārplūdinot finanšu institūcijas ar kapitālu, cenšoties veicināt kreditēšanu un likviditāti. 

 
Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laika posmu līdz 2015. gada 30. jūnijam 

Reģions Indekss Valūta 

Rādītāji 

2010 2011 2012 2013 2014 12 mēnešos 
kopš 2015. 

gada 
sākuma 

ASV  S&P 500 USD 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% 5,2% 0,2% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 8,7% 10,2% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -27,6% 15,5% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% 0,8% 3,9% 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -25,3% -7,7% 

 
Iepriekšminētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Šī informācija nav ne konsultācijas par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. 
Ne šajā dokumentā aprakstītie materiāli, ne produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai personām, kuras 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 ir 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 dēļ. 
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. Attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, jūsu peļņu var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Peļņas norma, 
kas gūta no aprakstītajiem investīcijas produktiem, kā arī iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu peļņas normas apsolījums vai pamatojums. 

Pirms lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar ieguldīšanu 
fondā, un izvērtēt visus ar investīciju saistītos riskus, kā arī investīcijas atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešams, pēc sīkākiem paskaidrojumiem jūs varat vērsties pie SEB 
konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par investīcijām un vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv. 


