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  2018. gada jūnijs 

Tirgus apskats 

Maijā tirgos atkal bija novērojamas lielas svārstības, kuras galvenokārt noteica augstāks politiskais risks. To lielākoties ietekmēja 
tādi faktori kā lielāka globālo tirdzniecības karu iespējamība, Itālijas vēlēšanu rezultāti un tās jaunā populistiskā valdība, 
nenoteiktība attiecībā uz Ziemeļkorejas atteikšanos no tās kodolieročiem un Irānas kodolenerģijas krīze. Neraugoties uz 
minētajiem politiskajiem saspīlējumiem, makroekonomiskā vide joprojām ir samērā atbalstoša. Pasaules ekonomikas izaugsme 
turpinās veselīgā tempā; globālās izaugsmes stabilitāte uzskatāmi atspoguļojas uzņēmumu peļņas pārskatu rādītājos; inflācija 
tiek kontrolēta, un procentu likmju normalizēšanās varētu notikt pakāpeniski. Mums joprojām ir pozitīva attieksme pret risku.  
 

Akciju tirgus indeksu sniegums (līdz 2018. gada 31.maijam) 

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2018.g.  

maijā 

Kopš  

2018.g. 

sākuma 

12 

mēnešos 
2013 2014 2015 2016 2017 

ASV S&P 500 USD 2,2% 1,2% 14,5% 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 19,4% 

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

Austrumeiropa MSCI EM Eastern Europe USD -3,1 % -4,2 % 8,1 % -2,9 % -40,0 % -8,1 % 33,0 % 12,9 % 

Āzija  MSCI EM Asia USD -1,5 % -0,9 % 22,6 % -0,2 % 2,5 % -11,8 % 3,8 % 40,1 % 

Latīņamerika MSCI EM Latin America USD -14,3 % -9,5 % -1,9 % -15,7 % -14,8 % -32,9 % 27,9 % 20,8 % 

 

Svarīgākie notikumi un prognozes 

Uzmanības centrā. Pēdējā laikā noskaņojumu tirgos ietekmēja politiskā nestabilitāte Itālijā. Lai gan kopš vēlēšanām ir pagājuši vairāk nekā trīs 
mēneši, maija beigās, kad neveiksmīgie valdības izveidošanas mēģinājumi bija noveduši pie milzīga Itālijas vērtspapīru ienesīguma kāpuma, 
priekšplānā izvirzījās daudzi jautājumi. Obligāciju ienesīguma rādītājiem samazinoties un akciju vērtībai palielinoties, negatīvais šoks tomēr drīz 
vien izzuda. Lai arī tas varētu nebūt svarīgs aspekts, pāris nākamo mēnešu laikā tūlītēji draudi attiecībā uz 2011.-2012. gada krīzes atgriešanos 
vairs nebūs aktuāli (visticamāk, šoruden vai 2019.gadā tiks sarīkotas jaunas vēlēšanas). Kaut gan jaunizveidotā valdība nekādā ziņā nav 
uzskatāma par ES atbalstītāju, maz ticams, ka gaidāms vissliktākais scenārijs attiecībā uz eiro referendumiem, ārkārtas vēlēšanām un 
nestabilitātes turpināšanos. Uzskatām, ka risku līmenis nebūtu jāsamazina Itālijas nestabilās politikas un slikto stratēģisko fundamentālo rādītāju 
dēļ, jo mēs sagaidām un ceram, ka nestabilitāte izzudīs  tāpat kā iepriekšējie politiskie šoki, kurus pieredzējām pēdējo pāris gadu laikā. 

ASV. Uzmanības centrā atkal tirdzniecības karu risks. No 1.jūnija, kad beidzās tarifu ieviešanas sākotnējās atlikšanas termiņš, ASV ir ieviesušas 
tarifus tēraudam (25%) un alumīnijam (10%), ko importē no ES, Kanādas un Meksikas. Tirdzniecības jautājumi, visticamāk, būs pasaules līderu 
darba kārtības galveno jautājumu sarakstā. ASV prezidents D. Tramps ir paziņojis par jauniem tarifiem, ar kuriem apliks importus no Ķīnas. Tos 
sāks piemērot jau jūnijā. Lai gan līdz šim piemērotie tarifi radījuši nelabvēlīgas sekas atsevišķiem uzņēmumiem, to ietekme uz ekonomiku kopumā 
nav bijusi liela. Taču tie uzskatāmi parāda ASV nevēlēšanos iesaistīties sarunās, kā arī no jauna vairo tirdzniecības kara iespējamību. Saskaņā ar 
Standard & Poor’s aplēsēm tirdzniecības karš tarifu dēļ varētu samazināt globālās ekonomikas izaugsmi par aptuveni 0,25%, tomēr tas nav 
vērtējams kā liels samazinājums, kas varētu nobiedēt Trampu. 

ASV makroekonomiskie dati turpina uzrādīt stabilitāti. Jaunākie patērētāju uzticības statistikas dati liecina, ka tie sasnieguši augstāko līmeni 
gandrīz 17 gadu periodā. Maijā palielinājās galvenais uzņēmējdarbības aktivitātes rādītājs – ražošanas iepirkuma menedžeru indekss (PMI), 
kas liecina par aktivitāšu tempu pieaugumu 2.ceturksnī. Labvēlīgās izaugsmes perspektīvas, pateicoties nodokļu reformai un enerģētikas nozarei, 
pārsniegs patēriņa kritumu, ko noteica naftas cenu palielināšanās. Turklāt izaugsmes un nodokļu samazināšanas pozitīvā ietekme ir veicinājusi 
1.ceturkšņa peļņas rādītāju stabilitāti ASV. Šķiet, ASV uzņēmumi stingri virzās pretī 20% peļņas pieauguma mērķim, kas prognozēts šim 
kalendārajam gadam. Saskaņā ar esošajām prognozēm nākamgad peļņa palielināsies par 10%, kas varētu būt īstenojams mērķis. Mēneša gaitā 
norima bažas, ka ASV Federālo rezervju bankas (Fed) pasākumu tempi būs daudz agresīvāki. Neskatoties uz to, ka jūnija sanāksmē Fed varētu 
celt procentu likmes par procentpunkta ceturtdaļu, tās komunikācija pēdējā laikā ir devusi pamatu mierīgākām prognozēm.  

Eiropa. Neviendabīgāki Eiropas makroekonomiskie dati. Darba tirgus rādītāji vēl joprojām uzrāda stabilitāti – aprīlī bezdarba līmenis eirozonā 
samazinājās līdz 8,5%. Tas liecina par patērētāju uzticību, kas līdzīgi kā ASV turpina saglabāties savā augstākajā līmenī 17 gadu periodā. 
Iespējams, uzņēmumu noskaņojumu negatīvi ietekmē nenoteiktība attiecībā uz globālo tirdzniecību un naftas cenu palielināšanos. Maijā eirozonas 
ražošanas PMI turpināja samazināties jau piekto mēnesi pēc kārtas no sava augstākā punkta - 60,6 pagājušā gada decembrī. Tomēr pēdējā laika 
līmenis (55,5) vēl joprojām liecina par izaugsmi virs 2%, kas ir augsts rādītājs atbilstoši eirozonas standartiem. Stabilā izaugsme ir atspoguļojusies 
relatīvi stabilos uzņēmumu peļņas izaugsmes rādītājos -  vidēji tie ir par 10% augstāki nekā prognozēts. Vājāka izaugsme, zema inflācija un 
politiskie saspīlējumi – šo faktoru kombinācijas turpināšanās varētu likt ECB stingri pieturēties pie sava atbalstošā režīma. 

Citur pasaulē. Risku paaugstināšanās maijā veicināja būtisku ASV dolāra vērtības pieaugumu, kas nostabilizējās 2% apmērā pret galveno 
valūtu groza vērtību. Ir pamats uzskatīt, ka ASV dolāra vērtība vēl kādu laiku turpinās palielināties, jo īpaši attiecībā pret eiro. Mūsuprāt, EUR/USD 
valūtas kurss, kas pašreiz (7.jūnijā) ir ap 1,18, neatgriezīsies iepriekšējā līmenī, kamēr tas nebūs nokritis līdz 1,10 trešajā ceturksnī. Dominējošie 
virzītājspēki būs Fed bāzes procentu likmju celšanas gaidas un tirgū valdošā nenoteiktība par eiro nākotni. Kad kļuva zināms, ka Saūda Arābija un 
Krievija plāno palielināt nolīgtos OPEC + Krievijas ražošanas apjomus (saskaņā ar vienošanos starp OPEC un citām naftas ražotājvalstīm ierobežot 
piedāvājuma apmēru, lai uzturētu cenu līmeni), naftas cenas samazinājās no USD 80 līdz USD 75 (Brent jēlnafta) par barelu. Nākamā OPEC 
sanāksme notiks 20.-22.jūnijā. Attiecībā uz Ziemeļkorejas konfliktu ASV dotu priekšroku tāda līguma par atteikšanos no kodolieročiem 
noslēgšanai, kas līdzinātos ASV un Lībijas noslēgtajam līgumam 2003. gadā, taču Kims  Čenuns  to varētu neuzskatīt par labu domu. Tāpēc 
nenoteiktība nav zudusi. Attiecībā uz Irānas krīzi  - ASV turpina uzskatīt, ka jauna kodolieroču līguma noslēgšana varētu notikt tālu nākotnē, 
turklāt ir izskanējušas runas par sankcijām pret Irānu. Tas rada papildu spriedzi. 

Kopumā kopš 2018.gada sākuma stāvoklis finanšu tirgos ir bijis trauksmains – tieši tāds, kādu bijām prognozējuši. Jautājums vai tas ir pirmais 
solis virzienā uz secīgi lielāku aizsardzības pozīciju, vai arī uz tik ļoti nepieciešamo peļņas gūšanu pozitīvās tendences turpināšanās periodā. Tādi 
vēlīnie cikliskie faktori kā darba tirgu stabilitāte un kapitālieguldījumu pieaugums liecina par veselīgu izaugsmi gan šogad, gan nākamgad. Politiskā 
nenoteiktība radīs bažas, kas gan, visticamāk, nekavēs ekonomikas izaugsmi. Mūsu pamata scenārijs vēl joprojām ir optimistisks.



 

Ietekme uz dažāda riska kategoriju ieguldījumiem 

Produktu 
grupas Prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems risks) 

Šis gads iesākās ar strauju obligāciju ienesīguma palielināšanos visā pasaulē (obligāciju cenām turpinot samazinoties). 
Pēc februārī notikušās akciju izpārdošanas akciju tirgos obligāciju ienesīguma pieaugums īslaicīgi apstājās, taču pēc tam 
tas atkal palielinājās. Maijā pēc Itālijas jaunās populistu valdības ievēlēšanas, kā arī no jauna parādoties nenoteiktībai par 
Itālijas finanšu stabilitāti, pieredzējām satricinājumus Eiropas valstu obligāciju tirgos. Itālijas valdības obligāciju ienesīgumi 
(tostarp citās PIGS valstīs) būtiski palielinājās, turpretī tādu „droša patvēruma” obligāciju kā Vācijas un ASV obligāciju 
ienesīgums samazinājās. Pašreiz, palielinoties Vācijas un ASV obligāciju ienesīgumam, spriedze ir nedaudz samazinājusies. 
Ar nenoteiktību Itālijā saistītās sekas varētu būt īslaicīgas, un, mūsuprāt, ienesīgums turpinās palielināties. Šīs tendences 
pamatā ir tādi faktori kā prognozes par inflācijas pieaugumu, bāzes procentu likmju celšana un nodokļu reforma ASV, un 
pārliecība, ka ECB sāks lūkoties ne tik ekspansīvas monetārās politikas virzienā. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
risks) 

Maijā, kuru raksturoja nestabilitāte, mūsu sabalansēto risku portfeļiem izdevās uzrādīt pozitīvu atdevi, pateicoties 
diversifikācijai un aktīvu sadalījumam. Mēs joprojām esam optimistiski noskaņoti par riska aktīviem, un to īpatsvars mūsu 
portfeļos ir nedaudz palielināts (over-weighted), neskatoties uz nesenajiem tirgus satricinājumiem, kas vēl kādu laiku 
varētu saglabāties. Taču, ņemot vērā ekonomisko apstākļu stabilitāti un uzņēmumu peļņas rādītājus, mūsuprāt, akciju 
cenas atkal palielināsies.  

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts risks) 

Nenoteiktība un svārstīgums, kas akciju tirgos bija vērojams jau kopš šā gada sākuma, samazināja akciju vērtējumus līdz 
atbilstīgākam līmenim, jo īpaši tādam, ja realizētos izaugsmes prognozes. Tirgos tiek sagaidīts, ka globālo uzņēmumu 
peļņa (kas ir galvenais virzītājspēks kapitāla tirgos) palielināsies par 10% šogad un par aptuveni 10% - 2019.gadā; šīs 
prognozes pamatā ir ekonomikas izaugsmes prognozes un tas, mūsuprāt, ir pietiekami, lai pamatotu nelielu akciju cenu 
paaugstināšanos turpmāk. Ņemot vērā šobrīd stabilos fundamentālos rādītājus, esam optimistiski noskaņoti par riska 
aktīviem, un to īpatsvars mūsu portfeļos ir nedaudz palielināts (over-weighted). Visticamāk, tirgus svārstīgums vēl kādu 
laiku saglabāsies, jo īpaši ņemot vērā notiekošos politiskos satricinājumus. Tomēr, ņemot vērā gan ekonomiskos 
apstākļus, gan uzņēmumu peļņas pārskatu rādītājus, mūsuprāt, galu galā akciju cenas atsāks palielināties. 

 

Termini 

Lietotie termini Paskaidrojums 
Fiskālā politika Fiskālā politika attiecas uz valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika attiecas uz valsts budžeta izmantošanu, lai 

ietekmētu ekonomisko aktivitāti. 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 uzņēmumiem. 

Iekšzemes 
kopprodukts (IKP) 

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

Ieguldījumu reitinga 
obligācijas 
(Investment grade 

bonds), 
Spekulatīvās 
obligācijas (High 

yield bonds) 

Ieguldījuma reitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi zemu saistību 
nepildīšanas risku. Spekulatīvās obligācijas (High yield bonds) — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda 
uz relatīvi augstāku saistību nepildīšanas risku nekā ieguldījuma reitinga obligācijām. Lielāka saistību nepildīšanas riska dēļ, šīs 
obligācijas maksā augstāku procentu ienākumu, nekā Ieguldījuma reitinga kategorijas obligācija  
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 spekulatīvām jeb 
augsta riska obligācijām (junk bonds). 

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 
izaugsmes tempi var kļūt lēnāki. Galvenie naudas masas kontroles instrumenti ir atvērtā tirgus operācijas (aktīvu pirkšana vai 
pārdošana), mainīgas procentu likmes un mainīgas prasības attiecībā uz komercbanku rezervēm. 

Naftas veidi: Brent 
un WTI Brent un 
WTI 

Brent Blend“ (Brent) un „West Texas Intermediate” (WTI) naftas veidus izmanto kā cenu etalonus citiem jēlnaftas 
veidiem.pasaules valstīm. WTI joprojām ir galvenais etalons ASV izmantotajai naftai. Apmēram divās trešdaļās visu jēlnaftas 
līgumu pasaulē cenas balstās uz Brent, padarot to par visplašāk izmantoto rādītāju. Pašlaik Brent faktiski nozīmē naftu, kas 
iegūta Ziemeļjūrā, Apvienotās Karalistes piekrastē un Norvēģijā (Brent, Forties, Oseberg un Ekofisk). Tā kā tās piegādi veic pa 
ūdeni, to ir viegli transportēt uz attālām vietām. WTI nozīmē naftu, kas iegūta ASV naftas ieguves vietās (saņemta pa cauruļvadu 
no Kušingas, Oklahomas). Tā kā „West Texas” krājumi atrodas dziļi iekšzemē, šīs jēlnaftas trūkums tirgū ir tās transportēšanas 
izmaksas uz citām pasaules valstīm. WTI joprojām ir galvenais ASV izmantotās naftas etalons. 

Naftas 
eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC) 

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

PIGS Portugāles, Itālijas, Grieķijas un Spānijas nosaukumu saīsinājums. 

Iepirkuma 
menedžeru 
indekss (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 nodarbinātības vidi. Ja PMI rādītājs ir lielāks 
par 50, uzskata, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme attiecībā pret iepriekšējo mēnesi. Turpretī, ja rādītājs ir mazāks par 
50, nozarē vērojama bremzēšanās. Ja rādītājs ir tieši 50, nav notikušas nekādas pārmaiņas. 

Ienesīgums Ienākums no investīcijām. Ienākums, kas saņemts par vērtspapīru procentu vai dividenžu veidā un kas parasti gada griezumā tiek 
izteikts procentuālā izteiksmē, ņemot vērā veiktā ieguldījuma vērtību, tā pašreizējo tirgus vērtību vai nominālvērtību. 

 
Iepriekš minētā informācija tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju vai par kāda produkta vai pakalpojuma 
piedāvājumu. Ne šis dokuments, ne tajā aprakstītie 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 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. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu 
svārstības.  Aprakstīto investīciju produktu ienesīgums vai iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums vai 
pamatojums 
Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījuma veikšanu, iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti 
ar ieguldījumu veikšanu fondos, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījumu atbilstību un piemērotību. Ja vēlaties uzzināt vairāk, 
lūdzu, vērsieties pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par ieguldījumiem un vērtspapīriem ir 
pieejama SEB tīmekļa vietnē https://www.seb.lv. 


