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Tirgus apskats 
Pagājušajā mēnesī finanšu tirgos bija spēcīgi rezultāti. Tam par iemeslu bija galvenokārt Grieķijas un Eiropas Savienības (ES) principu 
līguma noslēgšana, Eiropas Centrālās Bankas (ECB) pieeja obligāciju pirkšanas programmai (Kvantitatīvās mīkstināšanas programma), 
līgums par pamieru Ukrainā (kura noteikumi zināmu brīdi tika pārkāpti), prognozes, ka Federālo rezervju sistēma varētu palielināt likmes 
ne agrāk kā septembrī (nevis jūnijā, kā prognozēts iepriekš), kā arī naftas cenu stabilizācija. Akciju tirgus rezultāti bijuši stabili, akcijas ir 
saglabājušas savu pievilcīgumu, jo gan ASV izaugsmes rādītāji, gan pasaules valstu centrālo banku likviditāte turpina radīt atbalstu 
riskantākiem aktīviem. 

Vērtspapīru tirgus rādītāji* Svarīgākie notikumi  

ASV  
(S&P 500, USD): 
+5,5% februārī 
+2,2% kopš gada sākuma 
+90,5% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+7,3% februārī 
+15,0% kopš gada sākuma 
+43,2% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+15,5% februārī 
+13,1% kopš gada sākuma 
-32,6% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+2,3% februārī 
+4,8% kopš gada sākuma 
+27,2% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+3,9% februārī 
-2,7% kopš gada sākuma 
-32,0% 5 gadu laikā 

ASV procentu likmju prognoze varētu turpināt virzīt tirgu nākamajos mēnešos. Papildus uzmanības 
koncentrēšanai uz to, kurā brīdī Federālo rezervju sistēma sāks procentu likmju palielināšanu, vēl viens svarīgs 
jautājums ir likmju palielinājuma tempi. Šajā jautājumā Federālo rezervju sistēma ir norādījusi, ka tempi 
palielināsies, taču pakāpeniski un mierīgi. Pēc Federālo rezervju sistēmas vadītājas Dženetas Jellenas (Janet 

Yellen) pusgada monetārās politikas izklāsta februāra beigās radās secinājums – analītiķiem, kuru ieskatā 
inflācija ASV drīz sāks palielināties straujāk, ir pamats uzskatīt, ka sākotnējais procentu palielinājums notiks 
agrāk, savukārt analītiķi, kuri prognozē negaidīti zemu inflāciju ilgstošā laikposmā, uzskata, ka pirmais likmju 
paaugstinājums notiks vēlāk. Atbilstoši SEB prognozēm pirmais Federālo rezervju sistēmas likmju 
paaugstinājums notiks 2015. gada septembrī. Jaunākie bāzes inflācijas (kas neiekļauj pārtikas un enerģijas 
inflāciju) dati par janvāri uzrādījuši cenu palielinājumu 0,2% apmērā (stabilāks nekā prognozētais). Federālo 
rezervju sistēmas inflācijas mērķa līmenis ir 2 procenti. ASV IKP 2014. gada ceturtajā ceturksnī samazinājās no 
2,6% uz 2,2%, ņemot vērā lēnāku nekā plānots palielinājumu uzņēmējdarbības krājumu ieguldījumos. Citi 
makroekonomikas dati turpina stabilizēties. 

ECB ir sākusi īstenot paplašināto Kvantitatīvās mīkstināšanas programmu, kas paredz obligāciju un citu 
vērtspapīru pirkšanu vai aizdevumu izsniegšanu kopsummā par 60 miljardiem EUR ik mēnesi, tostarp atvēlot 
40 miljardus EUR valsts obligāciju pirkšanai.  Viens no jautājumiem ir – kā tas ietekmēs Vāciju nākamgad, kad 
ECB tērēs 120 miljardi EUR, bet Vācijas valsts obligāciju neto emisija būs mazāka par 10 miljardiem EUR. 
Pašreiz Vācijas valsts obligācijas, kuru dzēšanas termiņš ir līdz 7 gadiem, uzrāda negatīvu ienesīgumu. SEB 
prognozē, ka citi faktori, piemēram, stabilāki ekonomiskie apstākļi un sagaidāmā inflācijas palielināšanās var 
novest pie tā, ka eirozonas valstu obligāciju ienesīgums nākamajos mēnešos pakāpeniski palielināsies. 
Jaunākie makroekonomikas dati (uzņēmējdarbības apjomu palielināšanās eirozonā, labākas nekā prognozēts 
patēriņa cenu indeksa tendences, pastāvīga kreditēšanas palielināšanās, patērētāju uzticības palielināšanās) 
uzrāda konkrētas faktiskās ekonomikas uzlabošanās pazīmes.  

Grieķijas dramatiskie notikumi atrisinājušies, Grieķijai un ES noslēdzot principu līgumu par valsts 
pašreizējās finanšu galvojuma programmas termiņa pagarināšanu par četriem mēnešiem ar nosacījumu, ka 
Grieķijas valdība iesniegs Eiropas Komisijas, ECB un Starptautiskajam valūtas fondam apstiprināšanai reformas 
pasākumu paketi. Grieķijas valdība ir sagatavojusi gan piedāvāto reformu, gan budžeta uzlabošanas pasākumu 
sarakstu, kura galīgā apstiprināšana atlikta līdz aprīlim. Līdz tam Grieķija nesaņems atlikušos 7,2 miljardus EUR 
no pagarinātās aizdevumu programmas, kas beidzas 30. jūnijā. 

Citur pasaulē. Ja Minskā noslēgtā līguma par pamieru Ukrainā noteikumi netiks ievēroti, Eiropas valstu 
vadītāji ir gatavi izstrādāt un piemērot Maskavai papildu sankcijas par separātistu atbalstīšanu. Ķīna ir 
noteikusi 15 gadu laikā viszemāko ekonomiskās izaugsmes mērķi – no 7,5% 2014. gadā līdz 7,0% šogad. 
Valdība pazemina savu izaugsmes tempu mērķi, uzmanības centrā izvirzot izaugsmes kvalitāti, nevis kvantitāti. 
Tomēr turpmāk Ķīnas tautas banka ir gatava īstenot monetāro politiku, kas virzīta uz ekonomisko 
izaugsmi sekmējošu pasākumu mīkstināšanu. Japānas Bankas pārvaldnieks H. Kuroda ir norādījis, ka tā 
turpinās mīkstināt politiku, ja tās inflācijas tempu mērķis (2%) kļūs acīmredzami nesasniedzams. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām atrodama dokumenta beigās 
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Ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 
Produktu grupa Pagājušā mēneša notikumu ietekme un turpmākās prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

ASV obligāciju ienesīguma palielinājumu februārī noteica ekonomikas atveseļošanās un naftas cenu stabilizācija. Eirozonas 
valsts obligāciju ienesīgumu ietekmēja lejup vērsta spiediena turpināšanās, galvenokārt tādēļ, ka šomēnes tika uzsākta ECB 
obligāciju pirkšanas programmas realizēšana. Arvien vairāk eirozonas valstu obligāciju nonākušas negatīva ienesīguma zonā, 
un to ienesīgums kādu laikposmu var saglabāties rekordzemā līmenī. Tomēr stabilāki ekonomiskie apstākļi un paredzamā 
inflācijas palielināšanās, kā arī izmaiņas prognozēs par Federālo rezervju sistēmas procentu likmju palielināšanu var noteikto 
to, ka eirozonas valstu obligāciju ienesīgums nākamajos mēnešos pakāpeniski palielināsies. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis)  

Februāris bija otrais veiksmīgais mēnesis pēc kārtas mūsu sabalansētā vidēji augstā riska līmeņa portfeļiem, galvenokārt 
akciju tirgu un augsta ienesīguma obligāciju sniegto priekšrocību izmantošanas dēļ. Prognozes par augsta riska ieguldījumiem 
sabalansētu vidēji augsta riska portfeļiem ir iekļauts augsta riska līmeņa sadaļā. Raugoties nākotnē, vidēji augstā riska līmeņa 
tirgus – augsta ienesīguma obligācijas –augsta ienesīguma obligācijas ar īsāku termiņu joprojām uzskatāmas par 
vispievilcīgākajiem fiksētā ienākuma ieguldījuma objektiem. Naftas cenu stabilizācija ir novedusi pie cenu palielināšanās ASV 
augsta ienesīguma obligāciju tirgū, tādējādi nedaudz samazinot cenu palielināšanās potenciālu. No otras puses, ir 
samazinājusies arī nenoteiktība. Eiropas augsta ienesīguma obligācijas uzskatāmas par mazāk riskantām, tām būs mazāks 
ienesīgums, taču tendences būs stabilākas. Lai gan uzskatām, ka nākamo 12 mēnešu laikā globālās augsta ienesīguma 
obligācijas būs izdevīgākas nekā augsta kredītreitinga obligācijas un valsts obligācijas, mūsuprāt, akcijas ir relatīvi pievilcīgāka 
iespēja. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Akciju tirgu rezultāti februārī bija spīdoši, jo sevišķi Eiropā. Akciju cenu straujā palielināšanās nedaudz samazināja potenciālu. 
Tomēr, pieņemot, ka ASV ekonomikas izaugsmes tempi saglabāsies stabilā līmenī un centrālās bankas nodrošinās likviditāti, 
kā arī enerģijas izmaksas būs lētākas, ir pamats uzskatīt, ka augšupeja akciju tirgū turpināsies. Lai augšupeja būtu ilgstoša, 
jābūt atbalstam uzņēmumu peļņas veidā. ECB paplašinātā obligāciju pirkšanas uzsākšana atbalstīs riskantākus aktīvus 
finanšu tirgos īstermiņā, un eirozonas eksportētāji gūs labumu no eiro vājināšanās. Mūsuprāt, priekšroka dodama 
ieguldījumiem globālo uzņēmumu akcijās. Jaunattīstības tirgu vidū vislabākais potenciāls saskatāms Āzijā (stimulu pasākumi 
un citas reformas padarījušas Ķīnu pievilcīgu). 
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Mēneša tēma 
Kā izmērīt riska noturību? 

Pagājušā mēneša informatīvajā izdevumā stāstījām, ka, vispārīgi runājot, 
ieguldījumu risks ir nenoteiktība par to, kas notiks ar Jūsu ieguldīto 
naudu, t.i., varbūtība, ka ieguldījums tiks zaudēts vai ka tas nebūs tik 
ienesīgs, kā cerēts. Runājot konkrētāk – šī nenoteiktība par ieguldījuma 
rezultātu nozīmē, ka ieguldījumu risks ir saistīts ar laiku pa laikam 
notiekošajām ieguldījuma cenas apmēra svārstībām (ieguldījuma cenas 
svārstīgums). Jo lielāks svārstīgums, jo lielāka nenoteiktība par 
ieguldījuma rezultātu un attiecīgi arī lielāks iespējamais risks. 
Ieguldījumu riska kontekstā ir svarīgi divi aspekti.  Pirmais – konkrētā 
ieguldītāja riska noturības spējas, un otrais – ar konkrēto ieguldījumu 
saistītais risks. Šajā rakstā – plašāk par minētajiem aspektiem.  

Ieguldītāja riska noturības spējas 
Ieguldījumu riska apjoms, kuru indivīdi spēj izturēt, ir atšķirīgs. Proti, 
indivīda riska noturība ir konkrētā indivīda spējas izturēt ieguldījumu 
svārstīgumu. Personu var uzskatīt par noturīgu pret risku, ja viņas 
labsajūtu neietekmē lielāka riska uzņemšanās apmaiņā pret lielākas peļņas 
gūšanas iespēju. Turpretī, ja persona spēj uzņemties ļoti mazu risku, 
uzskatāms, ka persona izvairās no riska. Pēc riska noturības kritērija 
ieguldītājus parasti var iedalīt trīs kategorijās: konservatīvie ieguldītāji 
(personas, kuras nevēlas pieļaut nekādu risku vai uzņemas tikai mazu 
risku, pat ja peļņa ir ļoti maza), agresīvie ieguldītāji (personas, kuras meklē 
lielas peļņas iespējas, pat ja peļņas svārstīgums ir liels) un mērenie 
ieguldītāji (personas, kas ierindojamas starp abām iepriekšminētajām 
kategorijām). To, cik viegli ieguldītājs uzņemas risku, ietekmē daudzi 
faktori, tostarp ieguldītāja uzdevumi un mērķi, dzīves posms, personība, 
izglītības līmenis, nodarbošanās veids, zināšanas par ieguldīšanu, 
ieguldīšanas pieredze un finanšu iespējas. 

Novērtējot savu riska noturību, pirmais solis ir savu finanšu mērķu skaidra 
definēšana. Piemēram, jauns cilvēks, kas plāno savas finanšu vajadzības 
pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas, iespējams, labprāt uzņemtos 
lielāku risku apmaiņā pret lielāku sagaidāmo peļņu. Turpretī, plānojot 
īstermiņa ieguldījumus, piemēram, saviem bērniem, kuri sasniegs 
augstskolas studenta vecumu jau pēc pāris gadiem, cilvēks varētu 
nevēlēties ieguldīt naudu augsta riska ieguldījumos. Riska noturība ir 
saistīta ar ieguldījumu termiņu – jo drīzāk ieguldījumi būs jāizmanto, jo, 
visticamāk, zemāka būs indivīda noturība. Tāpēc, nosakot Jums 
pieņemamā riska līmeni, ir svarīgi noskaidrot iemeslus, kāpēc Jūs vēlaties 
ieguldīt. Izvērtējot savus finanšu mērķus, būtu lietderīgi apsvērt šādus 
jautājumus – ko Jūs vēlaties iesākt ar ieguldīto naudu, cik daudz naudas 
Jums vajadzēs un kad tā būs nepieciešama, vai Jūs varat atļauties zaudēt 
pamatsummu? 

Personība ir svarīgs faktors – vieni ieguldītāji saglabā savus ieguldījumus 
pat tirgus lejupslīdes apstākļos, kamēr citi ņem kājas pār pleciem, 
pamanot pirmos nelabvēlīgos vēstnešus. Tomēr, ja Jums naktī nenāk 
miegs, uztraucoties par sūri nopelnīto naudu, kas ieguldīta, uzņemoties 
risku, iespējams, Jūsu ieguldīšanas pieeja ir bijusi pārāk agresīva. Otrs 
aspekts – varētu būt viegli uzņemties augstu risku par ieguldījumu, kas nes 
nozīmīgu peļņu, taču apsveriet, vai Jūsu sajūtas mainītos, notiekot tirgus 
lejupslīdei un sākot zaudēt savus ieguldījumus. Jums būtu jāuzņemas tikai 
Jums pieņemama līmeņa risks, citiem vārdiem sakot, Jūsu ieguldījumam 
būtu jāsvārstās tādā apmērā, kurš Jums ir pieņemams. 

Papildus personības faktoram un ieguldītāja vēlmei uzņemties risku, 
jāapsver arī personas finanšu iespējas uzņemties risku. Ieguldītāja spējas 
uzņemties risku tiek aplūkotas no finanšu skatpunkta. Galvenie aspekti ir 
aktīvi un izmaksas. Ja ieguldītājam nav ne uzkrājumu, ne aktīvu, vai ja 
ieguldītājs paļaujas uz ieguldījumiem kā savu ikdienas izdevumu segšanas 
avotu, ieguldījumam ir jābūt ar zemāku risku, turklāt ieguldītājam pirmām 
kārtām būtu jāveido uzkrājumi. 

Ieguldītāja riska noturība ir ļoti individuāls un subjektīvs jēdziens, un to 
ietekmē vairāki faktori. Proti, ieguldītāja riska noturība nav statisks 
rādītājs, un dzīves laikā tā var mainīties, mainoties apstākļiem. Piemēram, 
ģimenes pienākumu apjoms var gan palielināties, gan samazināties, arī 
tautsaimniecību vai citus apstākļus var skart būtiskas izmaiņas. Tāpēc ir 
gudri regulāri pārskatīt savus finanšu mērķus un riska noturību (ieteicams 
vismaz reizi gadā) un nepieciešamības gadījumā jābūt gatavam mainīt to. 

Riska noturības analīze 
Analīze ir rīki, kas tiek izmantoti ieguldītāja riska noturības noteikšanai. 
Parasti analīzei izmanto anketu ar jautājumiem par ieguldītāja pašreizējo 
finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķiem un iepriekšējo ieguldīšanas 
pieredzi. Tomēr analīzes galvenais mērķis ir noteikt ieguldītāja attieksmi 
pret risku. Tāpēc parasti anketās iekļauj psiholoģisko jautājumu sadaļu ar 

jautājumiem par sajūtām vai uzvedību dažādās situācijās. Anketās var 
iekļaut ilustratīvus  
 
 
jautājumus, uz kuriem atbildot, jāizvēlas pieņemamais ieguldījuma cenas 
svārstību līmenis. Turpmāk attēlā ir ietverts viens piemērs.  

 

Piemērā ietvertā jautājuma nolūks ir parādīt, ka pie lielākas sagaidāmās 
peļņas ir iespējamas lielākas svārstības. Redzot gan pozitīvās, gan 
negatīvās iespējamās peļņas novirzes no sagaidāmās peļņas apmēra, 
ieguldītājs var izvēlēties sev pieņemamu riska līmeni.  

Ieguldītāja riska noturības un ieguldījumu riska atbilstība 
Izpratnes gūšana par ieguldītāja riska noturību ir viens no vissvarīgākajiem 
faktoriem, nosakot vislabāko ieguldīšanas risinājumu, kas atbilstu gan 
ieguldītāja attieksmei pret risku, gan sagaidāmajai peļņai. No otras puses, 
pašam ieguldītājam ir svarīgi saprast, cik lielā mērā paša akceptētais risks 
atbilst ieguldījumiem, kurus viņš/viņa izvēlas vai kuri viņam/viņai tiek 
piedāvāti.  

Risku var izmērīt noteiktos veidos. Un te nu ir jāatgriežas pie izpratnes par 
sakarību starp riska līmeni un svārstīgumu. Jo lielāks svārstīgums, jo lielāks 
risks, taču arī lielākas peļņas gūšanas iespēja. Svārstīguma standartizēto 
mērīšanu sauc par standarta novizi, ko parasti aprēķina ik gadu, lai 
noteiktu, cik lielā mērā konkrētā gada vidējā peļņas norma atšķiras no 
nākotnes peļņas. Akceptējot šādu riska mērīšanas un risku paskaidrošanas 
ieguldītājiem praksi, minētos aspektus jāsasaista gan ar riska noturības, 
gan ar ieguldījumu riska jautājumu. Iepriekš attēlā ietvertais riska 
noturības jautājums ilustrē šo praksi. Proti, vispirms ieguldītājs izvēlas sev 
pieņemamo svārstīguma līmeni, un pēc tam attiecīgais riska līmenis būtu 
jāsasaista ar viņa/viņas izvēlētajiem vai viņam/viņai piedāvātajiem 
ieguldījumu veidiem. 

Secinājums 
Riska noturība ir indivīda spēja izturēt ieguldījumu svārstīgumu. Ieguldītāja 
riska noturība ir izpratne par ieguldītāja attieksmi pret riska uzņemšanos. 
Riska noturību ietekmē daudzi faktori, piemēram, finanšu mērķi, dzīves 
posms, personība, izglītības līmenis, nodarbošanās veids, zināšanas par 
ieguldīšanu, ieguldīšanas pieredze un finanšu iespējas uzņemties risku. 
Ieguldītāja riska noturība nav statisks rādītājs, dzīves laikā tā var mainīties, 
mainoties apstākļiem. Riska noturību novērtē, izmantojot anketas, lai 
noteiktu ieguldītāja attieksmi pret risku. Izpratnes gūšana par ieguldītāja 
riska noturību ir galvenais faktors, lai noteiktu vislabāko ieguldīšanas 
risinājumu, kas atbilstu gan ieguldītāja attieksmei pret risku, gan 
sagaidāmajai peļņai. Veidam, kādā risks tiek izskaidrots ieguldītājam, un 
veidam, kādā ieguldījumu risks tiek mērīts, praksē būtu jāsakrīt.   
 

Avoti: Forbes, FlexScore, Investopedia, Beslijs un Brighems “Finanšu 

principi” (3. izdevums) (Besley and Brigham, “Principles of Finance” (3
rd

 

edition) 
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    Terminu skaidrojums 

Lietotie termini  Skaidrojums 
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. 

   Ilgums Obligācijas cenas jutīguma pret izmaiņām procentu likmē rādītājs. Ilgumu izsaka gados. Procentu likmju kāpums 
nozīmē obligāciju cenu kritumu, savukārt procentu likmes kritums nozīmē obligāciju cenu kāpumu. Ilguma 
aprēķināšana ir sarežģīta, jo tā ietver pašreizējo vērtību, peļņu, obligāciju kuponus, kredīta dzēšanas pēdējo datumu 
un citas iezīmes. Par laimi, šis indikators ieguldītājiem ir standarta datu atskaites punkts, kas tiek atklāts, piedāvājot 
visaptverošu informāciju par obligācijām un obligāciju kopfondu. Jo lielāks ir ilguma rādītājs, jo lielāks peļņas likmes 
risks vai atlīdzība par obligāciju cenu. 

Deflācija Preču un pakalpojumu cenu vispārēja samazināšanās. Deflāciju var izraisīt apgrozībā esošā naudas daudzuma 
samazināšanās, kā arī valsts vai personisko 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. 

Starptautiskais valūtas fonds 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. 

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. 

Termiņš Laika periods, kurā finanšu instruments saglabājas neapmaksāts. Termiņš attiecas uz galīgu laika periodu, kura 
beigās finanšu instruments izbeidz pastāvēt un pamatsumma ir atmaksāta kopā ar procentiem. Fiksēto ienākumu 
ieguldījumu, piemēram, obligāciju un noguldījumu kontekstā parasti runā par termiņu (angļu "term"). 

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. 

Standartnovirze Finanšu jomā standartnovirzi piemēro ikgadējās peļņas likmes noteikšanai, lai izvērtētu ieguldījumu nestabilitāti. 
Standartnovirzi sauc arī par vēsturisko svārstīgumu, investori to pielieto, lai novērtētu prognozējamās nestabilitātes 
apjomu. 

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. 

 
Vērtspapīru tirgus indeksu vērtības svārstības pēdējo piecu gadu laikā līdz  2015. gada 28. februārim 

Reģions Indekss Valūta 

Rādītāji 

2010 2011 2012 2013 2014 12 mēneši 

Kopš 
2015. 
gada 

sākuma 

ASV S&P 500 USD 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% 13,2% 2,2% 

Eiropa MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% 15,8% 15,0% 

Austrumeiropa MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -26,2% 13,1% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% 9,4% 4,8% 

Latīņamerika MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -9,7% -2,7% 

 
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 tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv 

 
 

 


