
 

 

 

Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Eirozonas ekonomikas stimulēšanas pasākumi varētu 
nostiprināt pozitīvās tirgus tendences 

 
  2014. gada jūnijs 

Tirgus apskats 
Maijā pasaules akciju tirgos saglabājās pozitīva tendence un mazinājās daudzu aktīvu klašu cenu svārstīgums. Publiskotie ekonomiskie dati galvenokārt 
atbilda prognozēm vai bija labāki nekā iepriekš prognozēts. Mazinājās arī atsevišķi ģeopolitiskie riski – Ukrainas krīzes gadījumā ir manāmas pirmās situācijas 
uzlabošanās pazīmes. Pozitīvo ekonomisko datu dēļ ASV akciju tirgos turpinājās izaugsme un tika sasniegti jauni rekordaugsti rādītāji. Saskaņā ar ASV darba 
tirgus datiem darbavietu skaits maijā turpinājis palielināties. Eiropas Centrālā banka (ECB) samazināja procentu bāzes likmi par desmit procentu punktiem līdz 
0,15%, kas ir zemākā līdz šim noteiktā procentu likme, mēģinot tādējādi veicināt izaugsmi un paaugstināt inflāciju. Banka izšķīrās arī par kādu neparastu soli, 
proti, tā samazināja banku depozītu likmi no 0 līdz - 0,1%. Tas nozīmē, ka bankām būtībā būs jāmaksā sods par līdzekļiem, kas tiek glabāti ECB, nevis 
izmantoti kreditēšanai.  

Tirgus rādītāji* Svarīgākie notikumi Prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
+2,1% maijā 
+4,1% kopš gada sākuma 
+109,3% piecu gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+1,5% maijā 
+4,5% kopš gada sākuma 
+43,2% piecu gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+8,6% maijā 
-6,8% kopš gada sākuma 
+11,9% piecu gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+3,9% maijā 
+3,3% kopš gada sākuma 
+44,5% piecu gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-0,4% maijā 
+1,3% kopš gada sākuma 
+6,5% piecu gadu laikā 

• ASV darbavietu skaits ārpus 
lauksaimniecības sektora maijā palielinājās 
par 217 000. Kā jau iepriekš tika 
prognozēts, bezdarba līmenis palika 
nemainīgs- 6,3%. Atbilstoši iepriekš 
izteiktajām prognozēm ISM institūta 
(Institute for Supply Management) 
iepirkumu menedžeru indeksa rādītāji gan 
rūpniecības, gan pakalpojumu sektorā 
nedaudz palielinājās. 

• ECB samazināja procentu pamatlikmi no 
0,25% līdz 0,15% un eirozonas bankām 
piemērojamo depozītu likmi no 0% līdz -
0,1%, lai mudinātu bankas kreditēt 
uzņēmumus, nevis veidot naudas 
uzkrājumus. ECB paziņoja par vēl vienu 
aizdevumu kārtu ar zemām procentu 
likmēm jeb TLTRO, kas tiks piedāvāta 
banku sektoram, lai veicinātu 
mājsaimniecību un nefinanšu uzņēmumu 
kreditēšanu. 

• Ķīnas pakalpojumu un rūpniecības nozares 
iepirkumu menedžeru indeksu rādītāji 
liecina par to, ka ekonomiskā situācija Ķīnā 
stabilizējas. 

• Indijā akciju tirgus vērtība maijā palielinājās 
par 8%, ko izraisīja optimistiskas cerības, 
ka jaunās valdības īstenotās reformas 
veicinās Indijas ekonomikas atveseļošanos. 

• Ukrainas prezidenta vēlēšanās uzvarēja 
Petro Porošenko (Petro Poroshenko). 
Situācija Ukrainā vairs nav tik saspringta. 

Stabilais darbavietu skaita pieaugums, ASV rūpniecības nozares iepirkumu 
menedžeru indeksa dati un mājsaimniecību pieprasījums pēc patēriņa precēm, 
kas palielinās straujāk nekā jebkad iepriekš pēdējo četru gadu laikā, liecina par 
to, ka ASV ekonomika turpinās atveseļoties pēc bargās ziemas un Federālo 
rezervju sistēma (FRS) turpinās paredzēto un jau aizsākto stimulējošās obligāciju 
iepirkšanas programmas apjomu samazināšanu.  

Atbilstoši tirgus dalībnieku prognozēm un cerībām ECB ieviesa stimulēšanas 
pasākumu kopumu, kas ietver likviditātes palielināšanas pasākumus un pēc 
ekspertu domām varētu veicināt ekonomikas atveseļošanos, uzlabot situāciju 
akciju tirgos un izlīdzinātu valstu obligāciju ienesīgumu. Tomēr ir grūti pateikt, vai 
šie stimulēšanas pasākumi būs pietiekami, lai atsvērtu zemās inflācijas 
prognozes un vājinātu eiro, kas labvēlīgi ietekmētu eirozonas eksportējošo 
uzņēmumu darbību. Centrālā banka nepaziņot par kvantitatīvi veicinošās naudas 
programmas ieviešanu, proti, par tiešas obligāciju iepirkšanas uzsākšanu, bet 
pieļāva iespēju, kā turpmāk šādi pasākumi varētu tikt veikti. Fiksēta ienākuma 
vērtspapīru tirgū krasi samazinājās tā dēvēto GIIPS valstu (Grieķija, Itālija, Īrija, 
Portugāle un Spānija) obligāciju ienesīgums. Gan Itālijas, gan Spānijas valsts 
obligāciju ienesīgums sasniedza rekordzemu līmeni. 

Šķiet, ka Ķīnas valdības veiktie ekonomikas stimulēšanas pasākumi, kuru mērķis 
ir palielināt patēriņu un kapitāla izdevumus un tādējādi veicināt ekonomikas 
izaugsmi, nes augļus. Arī bažas par to, ka mājokļu tirgus burbulis varētu pārplīst, 
mazinās, jo Ķīnas valsts iestādes veic mērķtiecīgus pasākumus, lai vismaz daļēji 
mazinātu nekustamā īpašuma tirgus palēnināšanās pazīmes. Ķīnas eksporta 
apjomi ir palielinājušies, kas liecina par to, ka arī globālā ekonomiskā aktivitāte 
palielināsies.  

Ukrainas jaunievēlētais prezidents būs jauna figūra sarunās ar Krieviju. Krīzes 
skartajā reģionā ir manāmas pirmās situācijas uzlabošanās pazīmes – abas 
konfliktā iesaistītās puses ir gandrīz vienojušās par gāzes piegādēm un Krievijas 
karaspēks pamazām atstāj Ukrainas pierobežu. Situācijas uzlabošanās izraisīja 
ievērojamu Krievijas un Austrumeiropas uzņēmumu akciju cenas palielināšanos. 

Pozitīvā tendence joprojām saglabājas, tomēr rekordzemais cenu svārstīgums un 
minimālā ienesīguma starpība starp valsts un uzņēmumu obligācijām liecina par 
to, ka īstermiņā tirgus cenas varētu kļūt nepamatoti augstas. Eirozonas 
ekonomikas stimulēšanas pasākumi, kā arī nepārprotamas ASV ekonomikas 
atveseļošanās pazīmes un cerības, ka arī Ķīnas ekonomiskā situācija varētu 
uzlaboties, liek domāt, ka pozitīvā tendence varētu saglabāties. 

* 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) 

Iepriekšējā mēnesī atkal nedaudz samazinājās obligāciju ienesīgums, kas labvēlīgi ietekmēja ieguldījumus fiksēta ienākuma instrumentos. 
Turpmāk pasaules ekonomikas izaugsme pakāpeniski kļūs straujāka, savukārt ģeopolitiskā spriedze samazināsies. Tāpēc nākamo pāris gadu 
laikā palielināsies attīstīto valstu obligāciju ienesīgums. Valsts obligāciju un uzņēmumu obligāciju ienesīguma starpība ir ievērojami 
samazinājusies un tuvojas pirmskrīzes jeb 2007.gada līmenim. Tas mazina varbūtība, ka uzņēmumu obligāciju ienesīgums varētu vēl 
samazināties. Augstie uzņēmumu darbības rādītāji joprojām labvēlīgi ietekmē ar šo produktu grupu saistītos ieguldījumus, taču turpmāk 
straujāka ekonomiskā attīstība visdrīzāk izraisīs obligāciju ienesīguma palielināšanos. Obligāciju ienesīguma palielināšanās negatīvi ietekmē šo 
obligāciju cenu un mazina šo instrumentu pievilcību to investoru acīs.  

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts risks) 

Mūsu sabalansētos ieguldījumu portfeļus (portfeļus, kuros iekļautas dažādas aktīvu klases) pagājušajā mēnesī labvēlīgi ietekmēja stabilā peļņa 
akciju tirgos, kā arī peļņa, kas tika gūta fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgos. Prognozes attiecībā augstāka riska līmeņa ieguldījumiem ir 
norādītas augsta riska ieguldījumu sadaļā. Obligāciju tirgū spekulatīvās obligācijas vairs nav tik pievilcīgas. Šajā procentu likmju ciklā 
labvēlīgākais periods ieguldījumiem spekulatīvajās obligācijās jau ir aiz muguras. Ieguldot līdzekļus šajās obligācijās, investoriem būtu jāizvēlas 
galvenokārt tādas obligācijas, kurām ir maza vai vidēji liela durācija un jānodrošina pietiekami plaša diversifikācija, iekļaujot portfelī dažādus 
fiksēta ienākuma vērtspapīrus. 

Agresīvā stratēģija 
(augsts risks) 

Pagājušajā mēnesī akciju tirgos palielinājās akciju cena un samazinājās svārstīgums, kas 
investoriem ļāva gūt stabilu peļņu no šiem ieguldījumiem. Akciju tirgus pozitīvo rādītāju dēļ 
ir paaugstinājušies novērtējumi (piemēram, cena pret peļņu, jeb PE attiecība), kas šobrīd 
nedaudz mazina turpmākas izaugsmes potenciālu, taču uzskatām, ka ilgtermiņā pozitīvā 
tendence saglabāsies. Nedaudz aizsteidzoties priekšā notikumiem, labākas ekonomiskās 
perspektīvas un globālās ekonomikas izaugsme ietekmēs uzņēmumu peļņu. Peļņas rādītāji 
visdrīzāk tiks koriģēti augšup, kas izraisīs akciju vērtības palielināšanos. 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. 



2014. gada jūnijs 

Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 
Durācija Procentu likmju izmaiņu riska rādītājs, ko izmanto, lai noteiktu, kā obligācijas cenu ietekmē procentu likmju svārstības. Durāciju izsaka 

gados. Procentu likmju pieaugums nozīmē obligāciju cenu samazinājumu, savukārt procentu likmju samazinājums nozīmē obligāciju 
cenu pieaugumu. Ilguma radītājs ir sarežģītu aprēķinu rezultāts, kuru gaitā tiek ņemta vērā obligāciju pašreizējā vērtība, ienesīgums, 
kupona likme, galīgais dzēšanas termiņš un citi faktori. Laimīgā kārtā ilgums ir viens no standarta rādītājiem, kas tiek norādīts, 
sniedzot vispusīgu informāciju par obligācijām un obligāciju fondiem. Jo lielāka durācija, jo lielāka varbūtība, ka obligāciju cena 
palielināsies vai samazināsies procentu likmju svārstību rezultātā. 

Deflācija Preču un pakalpojumu cenu vispārēja samazināšanās. Deflāciju var izraisīt apgrozībā esošā naudas daudzuma samazināšanās, kā arī 
valsts vai personīgo izdevumu samazināšana. Deflācija ir inflācijas pretstats, un tā ir cieši saistīta ar bezdarba līmeņa palielināšanos, jo 
ekonomikā samazinās pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem, kas savukārt var izraisīt depresiju. Centrālās bankas cenšas 
apturēt smagu deflāciju, kā arī smagu inflāciju, lai iespējami mazinātu pārāk strauju cenu samazināšanos. 

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 
maksā lielākus kupona maksājumus, t.i., ir ienesīgākas nekā investīcija līmeņa obligācijas.  
Divas galvenās kredītreitingu aģentūras „Standard & Poor's” („S&P”) un „Moody’s” izmanto dažādus burtu apzīmējumus, lai noteiktu 
obligācijas kredīta kvalitāti. Obligācijas, kurām „S&P” piešķīris 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 spekulatīvajām vai augsta riska obligācijām. 

Ilgtermiņa refinansēšanas 
operācijas 

Ilgtermiņa refinansēšanas operācijas ir lēto aizdevumu programma (naudas aizdevumi ar ļoti zemām procentu likmēm), kas ir domāta 
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. 

Dzēšanas termiņš Laika posms līdz brīdim, kad tiek nomaksāta finanšu instrumenta pamatsumma. Dzēšanas termiņš ir ierobežots laika posms, kura 
beigās finanšu instruments beidz pastāvēt un ieguldītājam tiek atmaksāta nominālvērtība ar procentiem. Šo terminu parasti izmanto 
saistībā ar fiksēta ienākuma ieguldījumiem, piemēram, noguldījumiem un ieguldījumiem obligācijās. 

Cenas un peļņas attiecība  Attiecība starp uzņēmuma akcijas pašreizējo cenu un pagājušajā gadā gūto peļņu par vienu akciju, ko izmanto akciju vērtības 
noteikšanai. Piemēram, ja uzņēmuma akcijas cena ir 100 EUR un, saskaņā ar publiskotajiem darbības rezultātiem gada peļņa par vienu 
akciju ir 10 EUR, attiecīgās akcijas cenas un peļņas attiecība ir 10. Kopumā augsta cenas un peļņas attiecība liecina par to, ka ieguldītāji 
uzskata, ka attiecīgā uzņēmuma peļņa palielināsies straujāk nekā to uzņēmumu peļņa, kuru akciju cenas un peļņas attiecība ir zemāka. 
Tomēr uzņēmuma akciju cenas un peļņas attiecība nesniedz pietiekami plašu informāciju. Parasti ir lietderīgi salīdzināt uzņēmuma 
akciju cenas un peļņas attiecību ar citu tās pašas nozares uzņēmumu akciju cenas un peļņas attiecību, ar tirgus vidējo cenas un peļņas 
attiecību vai ar tā paša uzņēmuma akciju agrāko cenas un peļņas attiecību. 

Statistika par darbavietu 
skaitu ārpus lauksaimniecības 
sektora (non-farm payrolls) 

Tas ir svarīgs statistikas un ekonomiskais rādītājs, ko vispārējā darba tirgus apskata ietvaros katru mēnesi publisko Amerikas 
Savienoto Valstu Nodarbinātības departaments. Kopējā statistika par darbavietu skaitu ārpus lauksaimniecības sektora aptver 
aptuveni 80% strādājošo, kuri veido ASV iekšzemes kopproduktu (šis rādītājs neietver laukstrādniekus, mājkalpotājus, kā arī 
bezpeļņas organizāciju darbiniekus). Statistiku par darbavietu skaitu ārpus lauksaimniecības sektora publisko reizi mēnesī. Šos datus 
izmanto, lai palīdzētu valsts politikas veidotājiem un ekonomistiem noteikt, kāda ir ekonomiskā situācija, un prognozēt, kāda turpmāk 
būs ekonomiskā aktivitāte. 

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. 

ASV Federālo rezervju 
sistēmas obligāciju pirkšanas 
programmas „sašaurināšana” 

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

Ienesīgums Ieguldījumu procenta ieņēmumi. 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 31. maijam 

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% 16,3% 4,1% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 22,5% -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 16,4% 4,5% 

Austrumeirop
a 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 79,3% 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -0,8% -6,8% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 70,3% 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 3,8% 3,3% 

Latīņamerika MSCI EM Latin 
America 

USD 98,1% 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -8,4% 1,3% 

 
 
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.  
 


