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  2017. gada jūnijs 

Tirgus apskats 
Mediju virsrakstos dominē politika, taču tirgus noskaņojums saglabājies diezgan mierīgs, un akciju cenas turpina augt. Globālās ekonomikas 
rādītāji kopumā uzrāda ekonomisko izaugsmi. Visos reģionos šā gada pirmā ceturkšņa uzņēmumu peļņas rādītāji sasnieguši visaugstāko līmeni 
pēdējo gadu laikā. Dati par inflāciju ASV un Eiropā lika nedaudz vilties, un attīstīto valstu tirgu centrālās bankas nemainīja savas politikas. 
Maijā OPEC paplašināja savus ierobežojumus naftas ražošanas apjomiem. Mums ir nedaudz piesardzīgs viedoklis par akciju tirgu īstermiņā, 
taču saredzam tā augšupejas potenciālu gada atlikušajos mēnešos. 

Akciju tirgi * Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
+1,2% maijā 
+7,7% kopš gada sākuma 
+84,1% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+0,3% maijā 
+8,9% kopš gada sākuma 
+77,0% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-3,7% maijā 
-1,1% kopš gada sākuma 
-12,4% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+4,4% maijā 
+20,7% kopš gada sākuma 
+31,3% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-2,6% maijā 
+8,2% kopš gada sākuma 
-25,4% 5 gadu laikā 

Politiskais troksnis, kas radies ASV ap prezidentu Trampu un Krievijas centieniem iejaukties 2016. gada ASV 
prezidenta vēlēšanās, maija vidū sasniedza jaunu līmeni, kad tika atlaists FIB vadītājs Dž. Komejs. Minētie 
notikumi vairoja nestabilitāti tirgos, izraisot īslaicīgus kritumus, jo Trampa ekonomiskās iniciatīvas rezultātā 
vājinājās investoru prognozes attiecībā uz nodokļu samazināšanas un fiskālo stimulu iespējamību. Nedēļas 
laikā tomēr akciju cenas ne tikai atguvās no zaudējumiem, bet arī sasniedza rekordaugstu līmeni, kā rezultātā 
nestabilitāte atgriezās iepriekšējā zemajā līmenī. Prezidents Tramps lika vilties ar paziņojumu par ASV 
izstāšanos no Parīzes vienošanās par klimata pārmaiņām, norādot , ka citādi tiktu izskaustas darba vietas ASV. 
Tirgus reakcija nebija viendabīga, taču emocijas kārtējo reizi norima. Kopumā ekonomiskie rādītāji liecina 
par uzlabojumiem. Federālo rezervju banka (FED) ir raidījusi signālus par uzticēšanos ASV izaugsmes tempu 
kāpumam, tāpēc ir ļoti iespējams, ka savā jūnija sanāksmē FED lems par procentu likmju palielināšanu. 

Jūnija sākumā tirgus dalībnieku uzmanība bija pievērsta Apvienotās Karalistes parlamenta vēlēšanām, kurās 
Terēza Meja un viņas partija zaudēja iepriekš sasniegto pārsvaru parlamentā, iegūstot par 13 vietām 
mazāk nekā 2015. gada vēlēšanās. Vēlēšanu rezultāti tulkojami kā kritika Mejas stingrajai nostājai sarunās ar 
Briseli, radot lielāku varbūtību, ka Brexit norise būs maigāka, nekā iepriekš prognozēts. 

Eiropas Centrāla Banka (ECB) jūnija sanāksmē nolēma negrozīt procentu likmes un kvantitatīvās 
mīkstināšanas (KM) programmu. Šīs sanāksmes iznākums bija mazliet pārsteidzošs. ECB pazemināja savas 
prognozes par inflācijas līmeni eirozonas valstīs turpmākajos gados, galvenokārt, ar mērķi atspoguļot naftas 
cenu samazināšanos. Sagaidāms, ka inflācijas likme 2017. gadā būs 1,5% (marta prognoze bija 1,7%), 2018. 
gadā 1,3% (marta prognoze bija 1,6%), savukārt 2019. gadā tie varētu būt 1,6% (marta prognoze bija1,7%). 
Neskatoties uz to,  ECB izvēlējās palielināt ekonomiskās izaugsmes rādītājus, pašlaik prognozējot tos 1,9% 
apmērā 2017. gadā (marta prognoze bija 1,8%), 1,8% – 2018. gadā (marta prognoze bija 1,7%), un 1,7% – 
2019. gadā (marta prognoze bija 1,6%). Pretstatā gaidītajam, ECB atlika stratēģijas apspriešanu attiecībā uz 
procentu likmēm vai KM. Mēs joprojām uzskatām, ka septembra sanāksmē ECB atgriezīsies pie 
pārrunām par KM izmaiņu veikšanu 2018. gadā.  

Attiecībā uz uzņēmumiem - pirmā ceturkšņa uzņēmumu peļņas sezona uzrādīja stabilāko līmeni, kāds  
nav pieredzēts gadiem. Visos reģionos vairums uzņēmumu rezultātu pārspēja prognozes, sasniedzot 
būtiskus izaugsmes rādītājus gan apgrozījuma, gan peļņas ziņā. Tas savukārt sekmējis jaunus akciju cenu 
rekordus. 

Prognozes attiecībā uz attīstības valstu tirgu (AVT) valstīm pēdējā laikā ir uzlabojušās. Lai gan pastāv 
protekcionisma riski, globālas tirdzniecības apmēri turpina palielināties. No tā labumu gūst AVT valstis, kuru 
ekonomikas balsts nereti ir eksports. Apvienojumā ar izejvielu cenu pastāvīgu stabilizēšanos un tekošo kontu 
atlikumu uzlabošanos, šobrīd kopējā aina izskatās cerīgāk, nekā iepriekš. 

* Sīkāka informācija par indeksu vērtības svārstībām ir iekļauta šā dokumenta beigās.
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Ietekme uz dažādu riska kategoriju ieguldījumiem 
Produktu 
grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes perspektīvas 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems risks) 

Neskatoties uz valdības obligāciju ienākumu neseno kritumu,  kopš 2016. gada 3. ceturkšņa ir novērojama ienākumu 
palielināšanās tendence, pateicoties labvēlīgākām ekonomiskās izaugsmes prognozēm, stingrākai FED monetārajai politikai un 
pakāpeniskai ECB atbalsta samazināšanai, kā arī  prognozētajam inflācijas pieaugumam augstāku naftas un izejvielu cenu dēļ. 
Ienākumu palielināšanās tendence saglabāsies, savukārt mūsu viedoklis par valdības obligācijām joprojām ir negatīvs. 
Prognozes par valdības galveno obligāciju ienākumu pakāpenisku palielināšanos turpinās pievilināt investorus tām aktīvu 
klasēm, kuras nav tik jutīgas uz procentu likmēm, piemēram, augstas peļņas akcijām. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
risks) 

Maijā mūsu sabalansētā riska portfeļi uzradīja nebūtisku atdevi. Maija otrajā nedēļā mēs nedaudz samazinājām riska tolerances 
rādītāju, pamatojoties uz prognozēto ierobežoto atdeves palielināšanās potenciālu tuvākajos mēnešos. Attiecībā uz fiksētā 
ienākuma ieguldījumiem sagaidām, ka turpmāko 12 mēnešu laikā augstas peļņas obligācijas uzrādīs labākus rezultātus nekā 
ieguldījumu reitinga obligācijas un valdības obligācijas. Izaugsmes prognozes saglabājas stabilas, un lejupslīdes varbūtība 2017. 
vai 2018. gadā ir niecīga – tas ir mūsu galvenais arguments prognozēm, ka AP obligācijas uzrādīs labākus rezultātus. Naftas 
cenu stabilizēšanās samazinās spiedienu uz enerģētikas uzņēmumu akciju emitentiem. 
 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts risks) 

Pērnajā ziemā un šopavasar mūsu portfeļu riska tolerance bija augstāka. Pieņēmām, ka politiskie riski būs īslaicīgi, un 
prognozējām, ka pozitīvāks viedoklis par ekonomiku novedīs pie labākiem 1. ceturkšņa uzņēmumu peļņas rezultātiem nekā 
tirgus prognozētie. Pateicoties labām ziņām, tirgus pašlaik koriģē savas prognozes, palielinot tās atbilstoši lielākas izaugsmes 
un peļņas iespējām, savukārt akciju tirgi demonstrē neredzēti zemu (cenu) svārstīgumu. Tikmēr akciju novērtējumi ir auguši, un 
investori tur arvien lielākas akciju pozīcijas. Tā rezultātā prognozētie ienākumi nākamajā periodā samazināsies, lai gan 
svārstīgums, iespējams, nepalielināsies. Šā iemesla dēļ maijā izvēlējāmies samazināt riska toleranci savos portfeļos. Tas 
nenozīmē, ka mēs sagaidām neizbēgamu akciju cenu korekciju. Tāpat mēs nemainām savu pozitīvo viedokli par globālas 
izaugsmes vai peļņas prognozēm. Sagaidām, ka akciju tirdzniecība notiks par augstākām cenām jau 2017. gada beigās, kad tiek 
sagaidīts būtisks peļņas pieaugums, tomēr nākamo 1-2 mēnešu laikā saskatām ierobežotu augšupejas potenciālu. 
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Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laika 
periodā, tirgus vērtība, lai gan IKP parasti tiek aprēķināts gada griezumā. Tajā ir iekļauts gan 
privātā, gan publiskā sektora patēriņš, valsts izdevumi, ieguldījumi un eksports mīnus imports 
konkrētas teritorijas ietvaros. 

Fiskālā politika Fiskālā politika attiecas uz valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika attiecas 
uz valsts budžeta izmantojumu, lai ietekmētu ekonomisko darbību. Piemēram, kad ekonomiskā 
attīstība sāk palēnināties, valdība var iejaukties un palielināt tēriņus, lai stimulētu pieprasījumu 
un ekonomikas attīstību. Vai arī tā var pazemināt nodokļus, lai palielinātu pēcnodokļu ienākumu 
gan cilvēkiem, gan ienākumiem. 

Ieguldījuma reitinga 
obligācijas  
Augstas peļņas obligācijas 

Ieguldījuma reitinga obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas 
norāda uz relatīvi zemu saistību nepildīšanas risku. Augstas peļņas obligācijas — obligācijas 
(valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi augstāku saistību nepildīšanas 
risku nekā ieguldījuma reitinga obligācijām. Pastāvot augstākam saistību nepildīšanas riskam, 
šīs obligācijas nes lielāku peļņu, nekā ieguldījuma reitinga obligācijas. Divas galvenās 
kredītreitinga aģentūras „Standard & Poor's“ (S&P) un „Moody's“ izmanto dažādus 
apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B, ar ko apzīmē obligācijas 
kredītkvalitātes reitingu. S&P izmantotie apzīmējumi „AAA“, „AA“ (augsta kredītkvalitāte), „A“ un 
„BBB“ (vidēja kredītkvalitāte) tiek uzskatīta par ieguldījuma reitingu. Obligāciju kredītreitings, 
kas zemāks par šiem apzīmējumiem („BB“, „B“, „CCC“ utt.) tiek uzskatīts par zemu, tādēļ tās 
parasti dēvē par augstas peļņas obligācijām vai augsta riska obligācijām. 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, ar kuru valsts monetārā iestāde (parasti — centrālā banka) 
kontrolē naudas masu (naudas masas pieauguma apjomu un ātrumu) ar mērķi veicināt 
ekonomisko attīstību un stabilitāti. Piemēram, ja naudas masa pieaug pārāk ātri, inflācijas 
koeficients palielināsies un ekonomika „pārkarsīs“. Ja naudas masas pieaugums tiek pārāk 
bremzēts, ekonomikas attīstība var kļūt lēna. Galvenie instrumenti naudas masas kontrolei ir 
atvērtā tirgus operācijas (aktīvu pirkšana vai pārdošana), mainīgas procentu likmes un 
mainīgas prasības attiecībā uz komercbanku rezervēm. 

Naftas eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC)  

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

Ienākumi Ieguldījuma atgūšana ienākumos. Tas attiecas un procentiem vai dividendēm, ko saņem no 
nodrošinājuma, un ko parasti izsaka procentu izteiksmē gada griezumā, balstoties uz 
ieguldījuma izmaksām, tā pašreizējās tirgus vērtības vai nominālvērtības. 

 
Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laika posmu līdz 2017. gada 31. maijam  

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2012 2013 2014 2015 2016 12 mēnešos 
Kopš 

2017. gada 
sākuma 

ASV S&P 500 USD 13,4% 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 15,0% 7,7% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 17,2% 8,9% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 18,2% -1,1% 

Āzija MSCI EM Asia USD 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 26,5% 20,7% 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 24,2% 8,2% 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav ne konsultācijas par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Šajā 
dokumentā aprakstītie materiāli un 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. Sniegtās informācijas 
pamatā esošie dati iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB neuzņemas atbildību par informācijas pilnīgumu vai pareizību, vai par kaitējumu, kas var rasties 
šādas informācijas izmantošanas rezultātā.  
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. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu 
svārstības. Aprakstīto investīciju produktu ienesīgums un iepriekšējo vai turpmāko periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma 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, detalizētāku skaidrojumu iegūšanai vērsieties pie 
SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par ieguldīšanu un vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv. 
 


