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  2018. gada jūlijs 

Tirgus apskats 

Pasaules akciju tirgos jūnijā piedzīvota samazināšanās, jo riska uzņemšanās turpināja ietekmēt pieaugošās tirdzniecības diskusijas starp 
ASV un pārējo pasauli. Globālās tirdzniecības perspektīva ir nenoteikta, un pastāv risks, ka spriedze var pieaugt. Šis ir galvenais iemesls, 
kādēļ esam pieņēmuši lēmumu pielāgot riska toleranci mazliet zemākam līmenim. Tomēr risku uzveram pozitīvi. Mēs redzam, ka vispārējā 
tendence joprojām ir konstruktīva un iespējami labāka par to, ko tirgū šodien var novērot. Globālā izaugsme joprojām ir spēcīga, un, 
mūsuprāt, lejupslīdes risks ir ļoti zems. 
 

Akciju tirgus indeksu rādītāji (līdz 2018. gada 30. jūnijam) 

Reģions Indekss Valūta 

Vērtības rādītāji 

2018.

 gada 

jūnijs 

Kopš 

2018.

 gada 

sākum

a 

12 

mēneši 
2013 2014 2015 2016 2017 

ASV S&P 500 USD 0,5% 1,7% 12,2% 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 19,4% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -0,9% -2,4% 0,2% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 8,7% 

Austrum
eiropa 

MSCI EM Eastern 
Europe 

USD -1,2% -5,4% 11,1% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 12,9% 

Āzija  MSCI EM Asia USD -5,1% -5,9% 7,9% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 40,1% 

Latīņam
erika 

MSCI EM Latin 
America 

USD -3,3% -12,4% -2,6% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 20,8% 

 

Galvenie notikumi un prognozes 

Uzmanības centrā. Tirdzniecības konflikts turpina satraukt finanšu tirgus. ASV ir saasinājusi konfliktu ar dažādiem tirdzniecības partneriem, 
tostarp Ķīnu, ES, Kanādu, Meksiku un citām valstīm. Jūnijā sākumā, kad ASV noteica tarifus tēraudam (25%) un alumīnijam (10%), ko importē no 
ES, tā atbildēja ar tarifiem Amerikā ražotiem motocikliem. Tad ASV iekļāva iespējamus jaunus tarifus 20% apmērā Eiropas automašīnu importam. 
ES atbildēja ar iespējamiem ierobežojumiem Amerikas informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumiem. Taču lielākā spriedze pašlaik pastāv starp ASV un 
Ķīnu, jo Ķīnas importam ir noteikti jauni tarifi 34 miljardu ASV dolāru vērtībā kopš 6. jūlija, kā arī  turpmāki tarifi importam augustā un septembrī. 
Prognozējam, ka kādā brīdī ASV un Ķīna noslēgs vienošanos, taču pašlaik to kavē neskaidrības. Stingrāku ierobežojumu noteikšana, ko veic ASV 
Ārvalstu investīciju komiteja (CFIUS) tuvākajos gados izraisīs gana daudz konfliktu. Tā kā pastāv risks, ka tirdzniecības kari saasināsies, svārstības 
tirgos var saglabāties augstas. Taču mēs redzam, ka vispārējā tendence joprojām ir konstruktīva un iespējami labāka par to, ko tirgū šodien var 
novērot. 

ASV. ASV makroekonomikas dati joprojām saglabājas augsti un vispārīgi turpina norādīt uz stabilu ekonomikas fonu (PMI aptaujas, 
mazumtirdzniecības apgrozījums, tirdzniecības bilance), tomēr pēdējā laika globālie tirdzniecības konflikti norāda uz to, ka uzņēmumus arvien 

vairāk uztrauc spriedze tirdzniecībā. Stabila ASV ekonomika mudināja Federālo rezervi (Fed) jūnijā atkal paaugstināt procentu likmes un norādīt 
uz diviem turpmākiem paaugstinājumiem šogad, kam sekos vēl trīs nākamgad. ASV inflācijas līmenis maijā ir nedaudz pieaudzis. Galvenais inflācijas 
pieaugums radies no 2,2% (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), kas iepriekš bija 2,1%, kamēr Federālās rezerves noteiktais līmenis paaugstinājās 
uz 2,0% (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) – līdz līmenim, kurā Federālās rezerves var paaugstināt procentu likmes. 

Eiropa. Tā kā ekonomikas dati bija zemāki par paredzētajiem, Eiropas centrālā banka (ECB) jūnijā paziņoja, ka procentu likmes netiks paaugstinātas 
vismaz līdz nākamā gada vasarai, lai gan banka apstiprināja, ka Eirozonas kvantitatīvie mīkstināšanas pasākumi tiks pabeigti šī gada beigās 
(monetārs stimuls, samazinot obligāciju pirkumus no pašreizējiem 30 miljardiem EUR mēnesī līdz 15 miljardiem EUR mēnesī 4. ceturksnī un pārtraukt 
pirkumus 2019. gadā). Tomēr maijā inflācija eirozonā ir paaugstinājusies (līdz 1,9%), enerģijas cenas inflācijai pievienojot augšupejošu spiedienu. 
Tas atvieglo ECB nodomu uzmanīgi virzīties uz monetārās politikas normalizāciju. Tikmēr 1. ceturkšņa pieaugumu apstiprina 0,4% salīdzinājumā ar 
iepriekšējo ceturksni, kad negaidīti augstāks ieguvums gūts no patērētāju izdevumiem. Jāsecina, ka Eiropas ekonomikas kopaina joprojām ir  
nevienmērīga, taču saglabājas pozitīva. 

Citviet pasaulē. Pirkšanas pārvaldnieku indeksi (PMI): Piegādes pārvaldības institūts (ISM) ziņoja par vēsturiski augstiem PMI rādītājiem pēc 
negaidītas augšupejas jūnijā, ASV ražotāji vēl nav piedzīvojuši kaitējumu no tirdzniecības strīdiem vai ASV dolāra vērtības pieauguma. Globālā 
mērogā PMI tomēr samazinās pēdējo mēnešu laikā, norādot uz iespējamu turpmāku vājāku ekonomisko izaugsmi. Spēcīgāks ASV dolārs. Pēdējos 
mēnešos ASV dolāru vērtībai ir tendence pieaugt, it īpaši salīdzinājumā ar eiro. Mēs sagaidām, ka turpmākajos mēnešos ASV dolāra vērtība pieaugs, 
pateicoties pieaugošiem USD kapitāla izdevumiem, stabilam darba tirgum, ekspansīvai fiskālai politikai un ilgstošiem galveno likmju kāpumiem. 
Tikmēr eirozona piedzīvo īslaicīgu kritumu izaugsmē, kā arī politiskās nenoteiktības pieaugumu. Sagaidām, ka EUR/USD maiņas likme, kas pašlaik 
(5. jūnijā) ir ap 1,17, nepieaugs, kamēr nebūs kritusies līdz 1,10 trešajā ceturksnī. Naftas cenas: pēdējā laikā OPEC locekļi un citi vadošie naftas 
ražotāji nolēma pāriet no kvotām valstu ražotajai naftai uz vispārējiem ražošanas griestiem. Praktiski gaidāmie rezultāti var būt mazliet paaugstināta 
globālā naftas piegāde. Mēs atkārtoti uzsveram prognozes, ka vidēji šogad Brent naftas cenas būs 75 USD par barelu un 2019. gadā – 85 USD. 
Izaugsme Ķīnas ekonomikā šķiet stabila 2. ceturksnī, lai gan tiek piemērota proaktīvāka politika vietējā pieprasījuma atbalstam, ko ietekmē stingri 
iekšzemes kredītu nosacījumi un pieaugoša spriedze starp ASV un Ķīnu. Krievijas ražošanas PMI maijā samazinājās zem 50 (49,8) pirmo reizi divu 
gadu laikā, norādot uz darbības samazinājumu. Attiecībā uz Irānas krīzi, ASV norāda, ka jaunu kodolvienošanos tik drīz nevarēs noslēgt un apsver 
sankcijas pret Irānu. Tādējādi rodas papildu spriedze. Investori pievērsīs uzmanību turpmākajai 2. ceturkšņa peļņas sezonai. Tiek gaidīts daudz, 
bet, šķiet, ka uzņēmumi sasniedz un pat pārsniedz gaidīto. Citādi rastos papildu spriedze tirgos, kas radītu lielākas svārstības. 

Kopumā izaugsme joprojām ir veselīga, un uzņēmumu peļņa stabili pieaug, taču ir vairāki iespējamie politiskie riski tirgos, kas var attiekties uz otro 
pusgadu. Mūsu galvenais scenārijs joprojām ir pozitīvs, lai gan ar mazliet līdzsvarotāku pieeju riskam.



Jaunāko notikumu ietekme uz dažādu riska kategoriju investīcijām 

Produktu grupa Prognozes 

Zems riska 
līmenis 
(konservatīvā 
stratēģija) 

Šis gads ir sācies ar krasu pieaugumu obligāciju ienesīgumā visā pasaulē (obligāciju cenas samazinājās). Pēc februāra izpārdošanas akciju 
tirgū obligāciju ienesīgums pārstāja augt, taču tad atkal cēlās. Tomēr maijā bija novērojamas svārstības Eiropas valsts obligāciju tirgū, kad 
tika ievēlēta jaunā populistiskā valdība Itālijā, un atjaunojās bažas par Itālijas finansiālo stabilitāti. Itālijas valsts obligāciju ienesīgums 
(tostarp arī citu Dienvideiropas valstu obligācijas) piedzīvoja ievērojamu paaugstināšanos, kamēr tādu drošo valstu kā Vācijas un ASV 
obligāciju ienesīgums samazinājās. Jūnijā obligāciju ienesīgums joprojām bija zemākā līmenī, jo pastāvēja nenoteiktība saistībā ar globālo 
tirdzniecību. Tomēr mēs uzskatām, ka ienesīgums ilgtermiņā pieaugs. Citi faktori, kas ietekmē šo tendenci, ir pieaugošas prognozes par 
augstāku inflāciju, ASV galveno procentu likmju pieaugumu, ASV nodokļu reformu, kā arī pārliecība, ka ECB uzmanīgi tuvosies mazāk 
ekspansīvai monetārajai politikai. 

Vidēji augsts 
riska līmenis 
(sabalansētā 
stratēģija) 

Svārstību pilnajā jūnija mēnesī mūsu sabalansētie riska portfeļi uzrādīja nedaudz negatīvus rezultātus. Nesen mēs nedaudz samazinājām 
riska ietekmi portfeļos, taču turpinām mazliet vairāk lūkoties uz riskantajiem aktīviem par spīti tirgus svārstībām, kas varētu vēl kādu laiku 
saglabāties. Mēs redzam, ka vispārējā tendence joprojām ir konstruktīva un iespējami labāka par to, ko tirgū šodien var novērot. Ņemot 
vērā ekonomisko apstākļu stabilitāti un uzņēmumu peļņu, mēs sagaidām, ka akciju cenas atkal pieaugs. 

Augsts riska 
līmenis 
(agresīvā 
stratēģija) 

Globālās tirdzniecības spriedzes saasinājumi ir iemesls, kādēļ mēs mazliet samazinājām savu riska toleranci. Ja mums būtu bažas par 
uzņēmējdarbības cikla kvalitāti vai tūlītēju lejupslīdi, mēs noteiktu daudz zemāku riska toleranci. Taču tā nav, tādēļ pašreiz mēs 
atbrīvojamies no kāda riska, atzīstot, ka diskusijas par tirdzniecību ir ilgstoša problēma, kuru ir ļoti grūti prognozēt. Mūsu pamata 
argumentācija, turpinot uzņemties risku, ir tā, ka makro līmeņa tendences un izaugsmes dzinējspēks joprojām ir labā stāvoklī. Iemesls ir 
stabili patēriņa rādītāji, labvēlīgi finansiālie apstākļi un stabilas vai pieaugošas kapitāla izmaksas. To apstiprina arī PMI lielākajā daļā reģionu. 
Pašreizējais noteicošais “mazāk riska” noskaņojums var tikt atrisināts, kad tiks panākta kāda vienošanās par tirdzniecību. Un kādas 
investīciju visuma daļas ir būtiski pievilcīgākas cenas ziņā pēc pēdējiem gājieniem, ja tirdzniecības diskusija tiks atrisināta, un tā būs iespēja, 
ja mūsu makro scenārijs piepildīsies. 

 

Glosārijs 

Lietotie termini Skaidrojums 
Fiskālā politika Fiskālā politika attiecas uz valdības izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika saistīta ar valdības budžeta izmantošanu, lai ietekmētu 

saimniecisko darbību. Piemēram, kad ekonomiskā izaugsme samazinās, valdība var rīkoties un palielināt izdevumus, lai veicinātu pieprasījumu 
un ekonomisko izaugsmi. Tā var arī samazināt nodokļus, lai palielinātu cilvēku un uzņēmumu neto ienākumus. 

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. 

Investīciju līmeņa 
obligācijas, 
augsta ienesīguma 
obligācijas 

Investīciju līmeņa obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par salīdzinoši zemu saistību neizpildes 
risku. Augsta ienesīguma 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 augstāks, šīs obligācijas maksā lielākus kupona 
maksājumus, proti, ir ienesīgākas nekā investīciju līmeņa obligācijas.  
Lai sniegtu obligāciju kredītkvalitātes vērtējumu, divas galvenās kredītreitingu aģentūras „Standard & Poor‘” („S&P”) un „Moody’s” izmanto 
dažādus apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B. Obligācijas, kurām aģentūra „S&P” piešķīrusi apzīmējumus AAA vai 
AA (augsta kredītkvalitāte) un A vai 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 augsta ienesīguma vai 
augsta riska obligācijām. 

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 iekauj atvērtas tirgus operācijas (aktīvu pirkšanu un 
pārdošanu), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņas prasības komercbankām. 

Naftas veidi: Brent un 
WTI 

Brent Blend (Brent) un West Texas Intermediate (WTI) naftas veidi tiek izmantoti kā etalons citu jēlnaftas veidu cenām. Apmēram divas 
trešdaļas līgumu par jēlnaftu visā pasaulē atsaucas uz Brent, padarot to par visplašāk lietoto standartu. Pašlaik Brent patiesībā apzīmē naftu, 
kas iegūta no Ziemeļjūras pie Apvienotās Karalistes un Norvēģijas krastiem (Brent, Forties, Oseberg un Ekofisk). Tā kā piegādi veic pa ūdeni, 
naftu ir viegli transportēt uz attālākām vietām. WTI attiecas uz naftu, ko iegūst no urbumiem ASV (ko transportē pa cauruļvadiem uz Kušingu, 
Oklahomas štatā). Tas, ka piegāde tiek veikta uz zemes, ir viens no West Texas jēlnaftas trūkumiem – ir samērā dārgi to transportēt uz 
noteiktām pasaules daļām. WTI joprojām ir galvenais standarts naftai, ko patērē ASV. 

Naftas 
eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC) 

Organizācija sastāv no pasaules lielākajām naftas eksportētājvalstīm. OPEC ir dibināta 1960. gadā,lai koordinētu tās dalībvalstu naftas politiku 
un nodrošinātu dalībvalstīm tehnisku un ekonomisku palīdzību. OPEC ir kartelis, kura mērķis ir pārvaldīt naftas piegādi, lai noteiktu naftas cenu 
pasaules tirgū un izvairītos no svārstībām, kas varētu ietekmēt gan ražotājvalstu, gan pircēju ekonomiku. 

Dienvideiropas valstis Portugāle, Itālija, Grieķija un Spānija. 

Iepirkumu menedžeru 
indeksi 
(PMI) 

Rādītājs, kas raksturo ekonomisko situāciju 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, uzskata, ka rūpniecības nozarē 
vērojama izaugsme attiecībā pret iepriekšējo mēnesi. Ja rādītājs ir mazāks par 50, nozarē vērojama bremzēšanās; ja rādītājs ir tieši 50, nav 
notikušas nekādas pārmaiņas. 

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. 

 
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 mājaslapā 
https://www.seb.lv. 


