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  2015. gada jūnijs 

Tirgus apskats 
Maijs iesākās ar korekcijām obligāciju tirgū – vispirms Eiropā, vēlāk – ASV. Arī akciju tirgos bija vērojams lielāks svārstīgums, kas būtiski 
ietekmēja jaunos un mazāk attīstītos tirgus. Cenu svārstību palielināšanos galvenokārt noteica pastāvīgās bažas par Grieķijas glābšanu, 
neviendabīgie ASV makroekonomiskie rādītāji, nenoteiktība par iespējamo laiku, kad ASV Federālo rezervju banka varētu palielināt 
procentu likmes, bažas par Ķīnas tautsaimniecības attīstības tempu palēnināšanās un ģeopolitiskā saspīlējuma palielināšanās. 
Neskatoties uz ASV IKP pieaugumu 2015. gada 1. ceturksnī, Federālo rezervju banka un vairums citu analītiķu ir vienisprātis, ka tas bijis 
īslaicīgs. Lielākā daļa rādītāju liecina, ka palielinās ASV privātais patēriņš, kas veido 70% no ASV IKP, attiecīgi IKP palielinājums 
turpināsies arī turpmākajos 2015. gada mēnešos. Tirgū valdošajā noskaņojumā vērojama pastiprināta nervozitāte, tomēr stabilais ASV 
tautsaimniecības stāvoklis, kā arī Eiropas Centrālās Bankas (ECB), Japānas Bankas (JB) un Ķīnas Tautas Bankas (ĶTB) atbalstošās 
monetārās politikas kopumā kalpos par pamatu pastāvīgiem un, iespējams, lielākiem globālās izaugsmes tempiem. 

Akciju tirgu darbības 
rezultāti** Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
+1,0% martā 
+2,4% kopš gada sākuma 
+93,4% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-0,8% martā 
+15,0% kopš gada sākuma 
+47,9% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-6,5% martā 
+19,5% kopš gada sākuma 
-24,8% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-2,9% martā 
+9,1% kopš gada sākuma 
+32,1% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-7,3% martā 
-8,5% kopš gada sākuma 
-33,7% 5 gadu laikā 

Saskaņā ar pārskatīto finanšu informāciju ASV IKP gada pirmajā ceturksnī ir samazinājies par 0,7% (gada 
likmes izteiksmē), taču ne tik lielā apmērā, kā prognozēts (-1,0%). Tam par iemeslu minēti gan bargie ziemas 
laikapstākļi, gan ostu strādnieku darba strīdi, kuru sekas jau ir pagātnē. Daži no rādītājiem bijuši pozitīvi: 
individuālais patēriņš palielinājies par 1,8%, bet iedzīvotāju fiksētie ieguldījumi – par 5 procentiem. Vājākais 
rādītājs bijis ārējai tirdzniecībai ar negatīvu pieaugumu – 1,9 procentiem. Tas nebūt nebija pārāk liels 
pārsteigums, ņemot vērā ASV dolāra vērtības palielināšanos. Attiecībā uz ekonomiskās izaugsmes tempu 
samazināšanos 2015. gada 1. ceturksnī, Federālo rezervju banka un vairums citu analītiķu ir vienisprātis, tā 
bijusi īslaicīga. Lai gan līdz šim publicētie aprīļa un maija makroekonomiskie dati neliecina par skaidru 
turpmāko izaugsmi, lielākā daļa rādītāju (augsts mājsaimniecību uzkrājumu līmenis, uzlabojumi darba tirgū, ļoti 
zemas procentu likmes, zemās elektroenerģijas cenas, parāda samazināšanās, nekustamā īpašuma cenu 
celšanās) norāda uz to, ka ASV privātais patēriņš, kas veido 70% no IKP, palielināsies, un tādējādi 2015. gada 
atlikušajos mēnešos IKP palielināsies straujāk. Neviendabīgā ASV ekonomikas veselības aina visu laiku ir 
ietekmējusi neskaidro situāciju par iespējamo termiņu, kad Federālo rezervju banka varētu palielināt procentu 
likmes – tas ir palielinājis tirgus nestabilitāti. Uzņēmumu 1. ceturkšņa rezultāti patīkami pārsteiguši. S&P 500 
uzņēmumu peļņas pieaugums 1. ceturksnī pašreiz gaidāms 1,5% apmērā, salīdzinājumā ar pārskata perioda 
sākumā prognozēto samazinājumu. 

Finanšu tirgus noskaņojumu ietekmēja nemainīgi lielās svārstības eirozonas valdības obligāciju peļņas 
ienesīguma apmēros, pateicoties ECB ārkārtas stimulēšanas politikām, kā arī sliktajai tirgus likviditātei. Arī 
nestabilais valdības obligāciju ienesīgums bijis viens no faktoriem, kas radīja lejupvērstu spiedienu uz akciju 
cenām. Saskaņā ar ECB prezidenta M. Dragi teikto mums ir jāsāk pierast pie lielākas nestabilitātes fiksēto 
ienākumu tirgū. No otras puses, pēdējā laikā eirozonas makro dati bijuši pozitīvi: mazumtirdzniecības 
ieņēmumi palielinājušies, patēriņa cenas uzrādījušas pieaugumu pirmo reizi sešu mēnešu laikā, arī bezdarbs 
samazinājies nedaudz vairāk nekā parasti. Eirozonas ekonomiskā izaugsme vēl joprojām ir nestabila, taču 
zemās naftas cenas, eiro vājināšanās un ECB kvantitatīvās mīkstināšanas politika ir sekmējusi noskaņojuma 
maiņu Eiropā pozitīvā virzienā. Tirgus turpina vajāt Grieķijas parāda problēmas. Lai palīdzētu Grieķijai 
nepieļaut jūnijā veicamo maksājumu saistību nepildīšanu, Starptautiskais valūtas fonds (SVF) ir paziņojis, ka 
jūnija maksājumu (1,5 miljardu EUR apmērā) termiņš tiks pagarināts līdz mēneša beigām. Sarunas starp 
Grieķiju un aizdevējiem turpināsies līdz maksājumu veikšanas termiņam – 30. jūnijam. Tiek lēsts, ka jūnija - 
augusta likviditātes prasību izpildei Grieķijai būs nepieciešami ap 25-50 miljardiem EUR. Tā kā Grieķijas valsts 
kase kļūst arvien tukšāka, nesaņemot jaunu finansējumu, valsts varētu netikt galā ar savām problēmām. 
Attiecīgi vasaras otrajā pusē būs nepieciešams vairāk kompromisu. 

Citur pasaulē. Savā pusgada sanāksmē Naftas eksportētājvalstu organizācija (OPEC) ir pieņēmusi lēmumu 
ražot 30 miljonus barelu naftas dienā. Pēc sanāksmes naftas cenas nedaudz samazinājās, un ir sagaidāms, ka 
tās saglabāsies relatīvi zemas. Tas vien varētu aizkavēt inflācijas palielināšanos. Naftas krājumi ir sasnieguši 
augstāko līmeni 80 gados. OPEC plāno rīkot savu nākamo sanāksmi decembra sākumā. SEB prognozētās 
naftas cenas (WTI) svārstības 2015. gadā būs no 50 līdz 70 USD/par barelu. Ķīnas inflācijas rādītāji Ķīnā 
joprojām uzrāda samazināšanās tendenci, palielinot bažas par tautsaimniecības attīstības tempu 
palēnināšanos. Tā kā Ķīnas inflācija tagad ir būtiski zem plānotā 3% līmeņa (1,2% - maijā, samazinājums par 
1,5% salīdzinājumā ar aprīli), ir ļoti iespējams, ka ĶTB veiks papildu stimulējošus pasākumus. Indijas 
ekonomikas izaugsme ir stabilāka nekā gaidītie 7,5% gada 1. ceturksnī, tātad tā ir apsteigusi Ķīnas 
izaugsmes tempus jau divos no pēdējiem trim ceturkšņiem. Šķiet, jaunās Indijas valdības īstenotās reformas 
virza ekonomiku pozitīvā virzienā, taču ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai tam tiktu gūts apstiprinājums. Gan SVF, gan 
ESAO ir publicējuši savas jaunās IKP prognozes, kas parāda lēnākus globālās izaugsmes tempus. 
ESAO prognozē lielāku eirozonas izaugsmi. Tās prognozētā globālā izaugsme būs 3,1% 2015. gadā un 
3,8% - 2016. gadā, savukārt eirozonas izaugsme būs attiecīgi 1,4% un 2,1% (par 0,3% zemāka nekā šogad 
SEB prognozētā, un līdzīgā līmenī arī 2016. gadā).  

* 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) 

Maijā obligāciju tirgū saglabājās ienesīguma palielināšanās tendence. Eirozonas valstu valdību obligāciju ienesīgumam bija tendence 
palielināties pēc EBC apstiprinājuma, ka tās stimulēšanas programmas mērķis ir uzlabot tautsaimniecības stāvokli. Ienesīguma 
palielinājums vērojams arī ASV obligāciju tirgū. Lai gan vājie ekonomiskie rādītāji un citi riski var ierobežot ienesīguma pieaugumu, stabilie 
ekonomiskie apstākļi un paredzamā inflācijas palielināšanās, kā arī izmaiņas prognozēs par Federālo rezervju bankas procentu likmju 
palielināšanu varētu nozīmēt valdību obligāciju ienesīguma pakāpenisku palielinājumu. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Maijā - pēc negatīvajiem rezultātiem aprīlī - mūsu sabalansētajos (vidēji augstā riska līmeņa) portfeļos bija vērojama atlabšana. 
Pateicoties diversifikācijai, lielais tirgus svārstīgums nav radījis negatīvu ietekmi uz portfeļiem. Prognozes par augsta riska ieguldījumiem 
sabalansētiem vidēja augsta riska portfeļiem ir iekļautas augsta riska līmeņa sadaļā. Raugoties nākotnē, vidēji augstā riska līmeņa tirgus - 
(ņemot vērā vēsturiski zemos procentu likmju apstākļus, kuri rada izaicinājumus fiksētā ienesīguma ieguldījumiem) augsta ienesīguma 
obligācijas (maijā saglabājās nemainīgas) un īsāka termiņa augsta ienesīguma obligācijas joprojām uzskatāmas par pievilcīgiem fiksētā 
ienākuma ieguldījumiem (ar nedaudz ierobežotu potenciālu, salīdzinot ar pāris iepriekšējiem mēnešiem). 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Vājais gada sākums ASV ekonomiskās izaugsmes ziņā, obligāciju tirgu svārstīguma palielināšanās, Grieķijas parāda problēmas, 
nenoteiktība par ASV Federālo rezervju bankas iespējamo procentu likmju palielinājumu, bažas par Ķīnas tautsaimniecības attīstības 
tempu samazināšanos, ģeopolitiskie saspīlējumi ir tikai daži no riska faktoriem, kuri rada lejupslīdi akciju tirgos. Mūsuprāt, vasarā un 
gada atlikušajos mēnešos ASV ekonomiskā aktivitāte palielināsies. Mēs joprojām uzskatām, ka pozitīvas tendences ilgtermiņā ir akcijām 
(ar mazliet lielāku piesardzību tuvāko mēnešu laikā). No ģeogrāfiskā viedokļa Eiropai tiek pievērsta lielāka uzmanība, pateicoties 
vājākām valūtām, ECB stimulēšanas pasākumiem un lētākām elektroenerģijas cenām. Starp jaunajiem tirgiem visaugstākais potenciāls 
joprojām ir Āzijai (bet jāizvairās no preču ražošanas jaunattīstības valstīm). 



2015. gada jūnijs 

Mēneša tēma 
Rīcība tirgus svārstīguma periodā 

Ieguldīšana var būt prieka avots, kad jūsu ieguldījumu vērtība  
pieaug un jūs varat dīki tīksmināties, kā palielinās jūsu portfeļa 
apmēri. Tomēr tautas gudrība vēsta, ka viss, kas iet augšup, nāk 
lejup. Tā ir patiesība arī par finanšu tirgiem, kuros visu laiku notiek 
svārstības – te augšup, te lejup, te atkal augšup, tad kādu īsu brīdi 
varbūt nedaudz sāņus. Cenu svārstības ir neizbēgamas, un tās rada 
tirgus svārstīgumu. Taču pat uzskatot, ka tirgus svārstīgums ir 
parasta parādība, viss kļūst daudz sarežģītāks, kad runa ir par jūsu 
ieguldīto naudu. Cenām krītot, investoru pārņem nepatīkamas 
emocijas – bailes, nožēla, dusmas. Šīs sajūtas ir dabiskas – ikviens, 
pat vispieredzējušākais investors reizi pa reizei ir ļāvies tām. Taču tās 
ir arī bīstamas. Tā ir liela māksla – neļaut emocijām sabojāt jūsu 
ieguldījumu plānus. Lai arī tirgus svārstības nekad netiks novērstas, 
ir dažas viltības, lai palīdzētu sev tikt galā ar tām. 

Kāpēc rodas tirgus svārstības? 
Tirgus svārstības ietekmē daudzi faktori, no tiem, iespējams, 
nozīmīgākais ir cilvēka emocijas. Labi pazīstamais ASV investors 
Frederiks K. Martins (Frederik K. Martin) ir teicis: „Īstermiņa svārstību 
galvenās sastāvdaļas ir cilvēka daba un fizioloģija“. Viņaprāt, laikos, kad 
apstākļi ir ieguldījumiem labvēlīgi, uz cilvēka smadzenēm iedarbojas 
viela, kas pazīstama kā dopamīns, radot eiforijas sajūtu, savukārt, 
notiekot lejupslīdei, smadzenes mums ziņo, ka esam briesmās. Tik 
padomājiet – lielākās daļas investoru emocijas svārstās no aizraujošas 
eiforijas līdz milzīgām bailēm. Šādas emociju šūpoles var veicināt 
investoru pirkšanas vai pārdošanas aktivitāšu palielinājumu, kas padara 
tirgu vēl nestabilāku. Taču tirgus svārstīgums ir atkarīgs arī no daudziem 
ārējiem faktoriem, piemēram tautsaimniecības stāvokļa (gan valsts, gan 
globālā līmenī), pasaules notikumiem, izmaiņām nozarē, politiskajiem 
nemieriem, dabas katastrofām un daudziem citiem. Ar izpratni par 
svārstīguma cēloņiem vien nepietiek, īstais jautājums ir: vai jums būs 
pacietība izturēt tirgus svārstības vai pat vairāk – izmantot tās? Lai gan 
nav vienkāršas receptes, kā rīkoties tirgus augšupejas un lejupslīdes 
periodos, turpmāk minētie (veselā saprāta) padomi jums var lieti 
noderēt. 

Esiet sagatavojies un ļaujiet visam iet savu gaitu! 
Ir ļoti svarīgi būtu sagatavotam, ka jūsu ieguldījumu vērtība svārstīsies. 
Nākotnē nāksies piedzīvot daudz ko – gan politiskos spiedienus, gan 
globālas problēmas, un tās ietekmēs jūsu investīcijas. Piemēram, dažāda 
veida bažu dēļ tirgus procentu likmes visā pasaulē varētu palielināties, 
izraisot obligāciju un akciju cenu kritumu. Šāds kritums varētu būt 
straujš, taču tas nebūt ne vienmēr norādīs uz ilgāku lejupslīdi. Faktiski 
tas varētu būt īstermiņa kritums, jo haotiski finanšu tirgi varētu novest 
pie sasteigtākas politiskās rīcības. Ar vārdu sakot, esiet gatavi tirgus 
kritumiem, taču neatsakieties no savām investīcijām!  

Parasti iziešana no tirgus tā svārstīguma perioda vidū ir slikta doma, jo 
cilvēks to dara savu emociju – baiļu – iespaidā. Kad cilvēku pārņēmušas 
bailes, viņš mēdz pieļaut vislielākās ieguldīšanas kļūdas. Bailes ir 
spēcīgākas nekā alkatība. Nobela prēmijas laureāts Daniels Kānemans 
(Daniel Kahneman) uzskata, ka reakcija uz cenu kritumu izraisa 
spēcīgākas emocijas nekā reakcija uz līdzvērtīgu cenu palielinājumu. 
Dažs labs mēdz divreiz vairāk satraukties par zaudējumu nekā priecāties 
par savu veiksmi. Tieši tas padara bailes par spēcīgu investora 
ienaidnieku. Reakcijai uz tirgus svārstībām būtu jābūt šādai – ļaujiet tām 
notikt. Varat par tām sūdzēties, ja tīk, izkliegt savas dusmas, ja tas liek 
jums justies labāk, taču nemēģiniet sākt rīkoties. Jā, tas ir sāpīgs 
risinājums, taču tas ir arī pareizais risinājums. Tirgus nostabilizēsies un 
sāksies tā augšupeja. Tā ir noticis vienmēr – tas ir tikai laika jautājums. 

Diversificējiet risku! 
Droši vien ne reizi vien esat dzirdējuši teicienu „Neliec visas olas vienā 
grozā!“ Tas attiecas arī uz ieguldījumiem. Ja visas investīcijas ieguldītas 
tikai vienā aktīvu veidā, notiekot tirgus kritumam, jūs piedzīvosiet 
zaudējumus. Turpretī, sadalot (diversificējot) savas investīcijas dažādos 
aktīvos, tirgus krituma gadījumā cietīsiet tikai nelielus zaudējumus. 
Diversifikācija ir prakse, kas vērsta uz ieguldīšanas riska samazināšanu. 
Iekļaujot savā portfelī aktīvu veidus ar atšķirīgu ienesīguma svārstīgumu 
dažādos tirgus apstākļos, jūs varat sevi pasargāt no būtiskiem 
zaudējumiem. Pat vairāk – izvēloties pareizo ieguldījumu veidu, jūs, 
iespējams, varēsiet ierobežot savu zaudējumu apmēru un samazināt 
investīciju ienesīguma svārstības, nezaudējot pārāk lielu potenciālo 
peļņu. 

Turieties pie savas stratēģijas un veltiet savu uzmanību lietām, 
kuras var kontrolēt! 
Katram ieguldītājam būtu jābūt personiskajam investīciju plānam vai 
stratēģijai, kurā ņemti vērā vairāki būtiski faktori, tostarp mērķi un 
uzdevumi, izturība pret risku, laika periods, ieguldāmo aktīvu apmērs, 
plānotie turpmākie ieguldījumi utt. Ieguldījumu stratēģijas esamība ir 
svarīga, taču ne mazāk svarīgi ir turēties pie tās. Pretējā gadījumā 

noteiktos brīžos jūs pārņems kārdinājums ķerties klāt dažādiem aktīviem 
vai ieguldīšanas veidiem. Rakstveida plāns vai stratēģija kalpo kā 
turpmāko lēmumu pieņemšanas vadlīnijas. Tas palīdzēs ieguldītājam 
īstenot stabilu ilgtermiņa politiku, pat ja attiecīgā brīža tirgus apstākļi 
radīs bažas. 

Veltiet savu uzmanību lietām, kuras var kontrolēt. Inflāciju, bezdarbu vai 
ekonomisko izaugsmi nav iespējams kontrolēt. To nevar neviens. Taču 
to, cik daudz naudas jūs tērējat un uzkrājat, kā jūs īstenojat savu 
investīciju plānu vai stratēģiju, kā diversificējat savu portfeli utt. – to gan 
ir iespējams kontrolēt! Veltot uzmanību faktoriem, kurus var kontrolēt, 
jūs spēsiet labāk pārvaldīt stresu. 

Raugieties ilgtermiņā! 
Apsveriet iespēju izveidot ilgtermiņa investīciju stratēģiju un pieturieties 
pie tās. Vai jums kādreiz ir nācies būt laivā bangojošā jūrā? Ir viens vecs 
jūrnieku triks, lai mazinātu dīvaino sajūtu kuņģī – nekustīgi raudzīties uz 
tālo horizontu, nevis uz viļņiem zem kājām. To pašu var teikt par tirgus 
svārstīgumu. Raugieties uz saviem ilgtermiņa mērķiem un nereaģējiet uz 
īstermiņa tirgus svārstībām! Īstermiņa tirgus svārstības ir cena, kuru 
ieguldītāji maksā par ilgtermiņa ienesīgumu. Lielākā daļa tirgus 
neveiksmju jūsu ilgtermiņa grafikā izskatīsies niecīgas – ja tās vispār būs 
pamanāmas. 

Pat ja jums ir ilgtermiņa stratēģija, ir svarīgi to periodiski pārskatīt, lai 
pārliecinātos, ka tā atbilst jūsu dzīvesveidam un mērķiem. Bērna 
piedzimšana vai mācību uzsākšana augstskolā var mainīt jūsu finanšu 
prioritātes. Ir svarīgi, lai jūsu finanšu stratēģija atspoguļotu attiecīgā 
brīža apstākļus, tāpēc pārskatiet savus finanšu mērķus un savas 
investīcijas vismaz reizi gadā.  

Periodiski ieguldiet! 
Investoriem mēdz būt dažādas ieguldījumu stratēģijas. Periodiska 
ieguldīšana, proti regulāru ieguldījumu pastāvīga veikšana, ir viena no 
tām. Tai ir tendence mazināt jūsu ieguldījumu svārstīgumu neatkarīgi no 
tirgus virziena. Akcijas lielākoties pērk, kad to cenas ir zemas, savukārt, 
kad to cena ir augsta, tās pērk mazāk. Laikam ritot, vienas akcijas vidējā 
cena samazinās. Attiecīgi samazinās naudas summa, ar kuru jūs riskējat. 
Periodiska ieguldīšana nenozīmē naudas zaudēšanas iespēju, kad tirgū ir 
kritums. Tā nozīmē lielāka akciju skaita iegādi par zemākām cenām – 
tātad lielāku peļņu tirgus augšupejas periodā. Turklāt regulāra iepriekš 
noteiktas summas ieguldīšana padara jūsu lēmumu pieņemšanas 
procesu automātisku, un var palīdzēt ignorēt emocijas, pieņemot 
investīciju lēmumus. Turklāt daudzi nemaz nevar atļauties ieguldīt visu 
summu uzreiz, jo visi ieguldījumi ir atkarīgi no investora ienākumu 
plūsmas. Šādos gadījumos periodiska ieguldīšana uzskatāma ne tikai par 
vienu no stratēģijām, bet gan vienīgo iespēju ieguldīt.  

Meklējiet iespējas! 
Slavenais ASV investors Džims O'Šognesijs (Jim O'Shaughnessy) izteicies: 
„Tirgus vēsture ir jums par labu“. Tirgus ir lieliski atguvies no 
neskaitāmiem kritumiem. Lai gan intuīcija var norādīt pretējā virzienā, 
tirgus kritumi rada iespējas papildus ieguldīt par pievilcīgām cenām, ko 
izvēlas investori, kuri meklē vērtspapīru „piedāvājumus” par salīdzinoši 
zemu cenu. Tā kā jūs nekad nevar zināt, kad jums būs šāda iespēja, 
vienmēr atmaksājas uzturēt pieejamus naudas uzkrājumus, lai šādas 
iespējas izmantotu, tiklīdz tās parādās. Tādā veidā jūs, iespējams, 
skatīsieties uz tirgus aktīvu izpārdošanām kā iespēju, nevis pasaules 
bojāeju. Turklāt nauda ir nepieciešama arī neparedzētiem izdevumiem, 
lai izvairītos no priekšlaicīgas ieguldījumu pārdošanas. Paturiet prātā, ka 
sevi ļoti jādisciplinē, lai netērētu naudu brīžos, kad tirgū ir augšupeja. 

Peļņa 
Tirgus svārstības ietekmē peļņu. Taču atcerieties, ka jūs ieguldāt saviem 
nākotnes mērķiem. Saglabājot mieru, nepadodoties panikai un ievērojot 
saprātīgu ieguldījumu stratēģiju ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, straujā 
tirgus viļņošanās jums liksies maigāka vai pat vairāk – jūs spēsiet gūt 
labumu no tās. 
 
Avoti: Forbes, CNBC, The Economist, BBC, MarketWatch, Investopedia, 

“Benjamin Graham and the Power of Growth Stocks” (Frederik K. Martin) 
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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 eksportu, atskaitot importu konkrētajā valstī. 

Ilgums Obligāciju cenas jutīguma uz procentu likmju pārmaiņām rādītājs. Ilgumu izsaka kā gadu skaitu. Ja procentu 
likmes palielinās, tad obligāciju cenas samazinās, turpretī procentu likmju samazinājums nozīmē obligāciju 
cenu palielinājumu. Ilguma skaitli nosaka ar sarežģītu aprēķinu, kas ietver tagadnes vērtību, ienesīgumu, 
kupona likmi, galīgo termiņu un citus faktorus. Laimīgā kārtā investoriem šis rādītājs ir standarta dati, kas tiek 
norādīti visaptverošu 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 līmenis ekonomikā samazinās, kas 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 valstis aptveroša organizācija ar mērķi attīstīt starptautiska līmeņa ekonomisko sadarbību, 
starptautisko tirdzniecību, nodarbinātību un valūtas kursa stabilitāti, ieskaitot finanšu resursu pieejamību 
dalībvalstīm maksājumu vajadzību līdzsvarošanai. SVF sniedz tehnisku palīdzību un apmācību valstīm, kuras to 
lūdz. 

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 dēvē par ļoti augsta riska obligācijām ar zemu kredītreitingu. 

Dzēšanas termiņš Laikaposms, kurā finanšu instruments ir apgrozībā. Dzēšanas termiņš ir noteikts laikposms, kura beigās finanšu 
instruments tiks dzēsts, bet 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. 

Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācija (OECD) 

Grupa, ko veido 34 dalībvalstis un kuras ietvaros tiek apspriesta un izveidota ekonomiskā un sociālā politika. 
OECD valstis ir demokrātiskas valstis, kas atbalsta brīvu tirgus ekonomiku. 

Naftas Eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC) 

Organizācija, kurā ietilpst pasaules galvenās naftas eksportētājvalstis. OPEC ir dibināta 1960. gadā ar mērķi koordinēt 
locekļu naftas politiku un sniegt dalībvalstīm tehnisko un ekonomisko palīdzību. OPEC ir kartelis, kas kontrolē eļļas 
piegādi, cenšoties noteikt eļļas cenu pasaules tirgū, lai izbēgtu no svārstībām, kas var ietekmēt gan ražotājvalstu, gan 
pircējvalstu ekonomiku. 

Naudas drukāšana ekonomikas 
„sildīšanai“ (QE) 

Netradicionāla monetārā politika, kuras ietvaros centrālā banka iegādājas valsts vērtspapīrus vai citus 
vērtspapīrus tirgū, lai pazeminātu procentu likmes un palielinātu naudas masu. Naudas drukāšana ekonomikas 
„sildīšanai“ palielina naudas masu, pārpludinot finanšu iestādes ar kapitālu, mēģinot veicināt aizdevumu 
ņemšanu un likviditāti. 

 
Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laika posmu līdz 2015.gada 31.maijam 

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% 9,6% 2,4% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 12,6% 15,0% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -23,1% 19,5% 

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

Latīņ 
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -23,0% -8,5% 

 
Iepriekš minētā informācija tiek 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, 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. Dati, kas ir sniegtās informācijas pamatā, 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 iegūšanas rezultātā. 
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan ar 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 ieguldījumu 
veikšanu 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, kā arī vērtspapīriem ir pieejama SEB mājas lapā 
https://www.seb.lv. 
 


