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Tirgus apskats 
Politika pēdējā laikā ir galvenais temats ieguldītāju sarunās, tomēr  gads uzsācies rāmi, ar izteikti zemu svārstīgumu tirgos. Lai gan februāris ir 
īsais mēnesis, tajā bijis daudz ar ekonomiku saistītu ziņu, akciju indeksiem visā pasaulē sasniedzot rekordaugstu līmeni. Tikmēr ekonomiskie 
dati un galvenie rādītāji patīkami pārsteidza. Ļoti gaidītajā uzrunā ASV Kongresā Donalds Tramps pieminēja daudzas no apsolītajām 
reformām, taču sīkāka informācija izpalika, un tirgus atkal pievērsās sarunām par to, kad ASV Federālo rezervju banka (FED) varētu kārtējo 
reizi palielināt procentu likmes. Neskatoties uz lielajām cerībām, pašlaik ir skaidrs, ka procentu likmes tiks celtas jau šomēnes. Mūsu viedoklis 
par riskantajiem aktīviem ir vairāk pozitīvs nekā neitrāls. 

Akciju tirgi* Galvenie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 index, USD): 
+3,7% februārī 
+5,6% kopš gada sākuma 
+73,1% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+2,6% februārī 
+1,2% kopš gada sākuma 
+41,5% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-3,6% februārī 
-1,6% kopš gada sākuma 
-36,3% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+3,6% februārī 
+9,7% kopš gada sākuma 
+3,9% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+3,3% februārī 
+11,1% kopš gada sākuma 
-38,9% 5 gadu laikā 

ASV. Savā pirmajā uzrunā ASV Kongresā Tramps atkārtoja daudzus no vēlēšanu solījumiem, tostarp par 
“vēsturisku nodokļu reformu, kas būtiski samazinās nodokļu slogu”, 1 triljonu USD vērtajiem ieguldījumiem 
infrastruktūrā, mūra celšanu uz robežas ar Meksiku un Obamacare aizstāšanu, taču sīkāka informācija par 
šo solījumu izpildi un finansēšanu izpalika. Pēc tam, kad Tramps bija izrādījis pielaidīgāku attieksmi un 
aicinājis sadarboties ar demokrātiem iekšlietu jautājumos, mediji uzņēma viņa runu visnotaļ pozitīvi.  

Ir skaidrs, ka 15. martā FED politikas veidotāji palielinās FED procentu likmi par 0,25 procentiem. Ņemot 
vērā stabilos ekonomikas rādītājus un izmaiņas FED retorikā, pašlaik šis fakts šķiet acīmredzams. Ir jānotiek 
kaut kam īpaši nozīmīgam, lai atturētu centrālo banku no šādas rīcības nākamajā sapulcē. Mūsuprāt, šai 
procentu likmes celšanai sekos vēl divas 2017. gadā un viena – 2018. gadā. 

Kamēr politikas jaunumi ir abu Atlantijas okeāna krastos esošo tirgu uzmanības centrā, ekonomiskie rādītāji 
turpina patīkami pārsteigt. Šis ir trešais mēnesis pēc kārtas, kad iepirkumu menedžeru indeksi (PMI) 
uzrādījuši labus rezultātus daudzās lielākajās valstīs, tostarp eirozonā un ASV. Pārsteigumu indekss 
(Bloomberg), kas mēra atšķirību starp pozitīvu un negatīvu datu pārsteigumiem ASV, sasniedzis augstākos 
rādītājus kopš 2012. gada. Tas stiprina uzskatu, ka politiskā nestabilitāte nav šķērslis ekonomikas 
augšupejai. 

ASV izaugsmes signālu vidū jāmin darba meklētāju skaita lielākais samazinājums 44 gadu laikposmā. 
Pasūtījumu vadības institūta (ISM) ražošanas indekss ir sasniedzis augstāko līmeni kopš 2014. gada, bet ISM 
neražošanas sektora uzņēmumu PMI ir sasniedzis savu augstāko rādītāju kopš 2015. gada oktobra. Tikmēr 
patērētāju uzticības rādītāji sasnieguši augstāko līmeni vairāk nekā 10 gados. Saskaņā ar pēdējiem pārskatu 
sezonas datiem, arī šajā jomā stāvoklis bijis stabils – trīs ceturtdaļas no S&P 500 uzņēmumiem ir 
uzrādījuši labākus peļņas rādītājus, nekā cerēts. Tas liecina, ka iepriekšējo gadu tendence – vājš gada 
sākums ASV izaugsmes tempu ziņā – 2017. gadā neatkārtosies. 

Eiropā vēl turpinās pārskatu iesniegšana, taču tiek lēsts, ka 2016. gada 4. ceturksnī lielāko Eiropas uzņēmumu 
(Euro Stoxx 600 indekss) peļņa no akcijas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājusies par aptuveni 9 
procentiem. Eiro vājināšanās un augstākas izejvielu cenas ir sekmējušas pozitīvas prognozes par 
peļņas palielināšanos Eiropā turpmāko 12 mēnešu laikā. 

Politikas jomā Francijā un Nīderlandē turpinās vēlēšanu kandidātu kampaņas. Pēdējo aptauju dati liecina, ka 
balsu vairākumu diez vai iegūs Nīderlandes parlamentā populistiskās Brīvības partijas līderis Gērts Vilders, kas 
paziņojis par izstāšanos no eirozonas un ES viņa ievēlēšanas gadījumā. Saskaņā ar prognozēm par Francijas 
vēlēšanu otrās kārtas iznākumu uzvaru gūs vai nu Emanuēls Makrons vai Marina Lepēna. Politiskie riski vairo 
spiedienu uz Eiropas Centrālo banku (ECB) atturēties no jebkādas rīcības tās gaidāmajās sapulcēs.  

Attīstības valstu tirgiem pašreiz jātiek galā ar izaicinājumiem, kurus rada gan protekcionisma signāli no ASV, 
gan USD stiprināšanās, taču, raugoties nākotnē, tie varētu kļūt par pievilcīgu pasūtījumu iespēju. Lai gan naftas 
cenas ir stabilizējušās, esam piesardzīgi attiecībā uz izejvielām.  

* 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) 

Valdības obligāciju ienesīgums kopš 2016. gada 3. ceturkšņa ir palielinājies. To ietekmēja gan labvēlīgākas ekonomikas 
izaugsmes prognozes, gan arī ne tik labvēlīga FED monetārā politika, kā arī ECB aktīvu iegādes apjomu samazināšanās un 
inflācijas prognozes augstāku naftas un izejvielu cenu dēļ. Augstāka ienesīguma tendence ir saglabājusies; mūsu viedoklis 
par valdības obligācijām joprojām ir negatīvs. 

Sabalansētā 
stratēģija (vidēji 
augsts risks) 

Februārī mūsu sabalansēto risku portfeļi uzrādīja pozitīvu ienesīgumu, ko galvenokārt noteica riskanto aktīvu vērtības 
pieaugums. Mēs palielinājām portfeļu riska līmeni gan janvārī, gan martā, samazinot fiksētā ienākuma ieguldījumus un 
palielinot akciju darījumu skaitu. Fiksētā ienākuma ieguldījumu ziņā saredzam labāku ilgtermiņa vērtību augsta ienesīguma 
uzņēmumu obligācijām. Pieaugošās izejvielu cenas ir stabilizējušas iepriekš akūto situāciju daļā kredītu tirgu, kas novedis pie 
labāka līdzsvara starp faktisko ienesīgumu un saistību nepildīšanas procentuālā apmēra prognozēm. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts risks) 

Pēc riska tolerances līmeņa palielināšanas gan janvārī, gan martā dodam priekšroku riska aktīviem. Mēs joprojām saskatām 
stabilākas ekonomiskās izaugsmes pazīmes, kas varētu sekmēt uzņēmumu peļņas rādītājus, jo izejvielu sektors gūst labumu 
no cenu celšanas,  bet finanšu sektors – no zemo procentu likmju palielināšanās. Tikmēr akciju tirgiem būtiski nepieciešama 
faktiskās peļņas realizēšanās akciju vērtējumu pamatošanai.  
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Mēneša tēma 
Globālā ekonomika iztur jaunus politiskos 
izaicinājumus 

2016. gada ekonomikas un politikas mijiedarbība nešaubīgi bija 
galvenā tēma. Kā zināms, gan vēlēšanu rezultāti, gan to 
ekonomiskās sekas bija grūti paredzamas. Tas, ka ekonomisti 
nespēja paredzēt Brexit referenduma iznākumu vai Donalda 
Trampa uzvaru, ņemot vērā sabiedriskās domas aptauju 
rezultātus un derību uzņēmumu prognozes, nepārsteidz. Ir vilinoši 
izteikt brīdinošas prognozes par neiespējamu vai nepatīkamu 
iznākumu vēsturiski nozīmīgām vēlēšanām, taču ar laiku jebkurā 
gadījumā virsroku gūst ierastie ekonomiskie rādītāji, piemēram, 
uzņēmumu pārskatu un makroekonomikas dati. 

Bieži pārspīlē psiholoģiskās sekas  
Viens svarīgs novērojums – ir grūti atrast vēsturisku saistību starp 
spriedzes palielināšanos, ko rada drošības politika, un ekonomisko 
aktivitāti. Patēriņa un kapitālieguldījumu tendences par to neliecina. 
Iespējams, tas skaidrojams ar nenoteiktību, ko rada, piemēram, 
ieguldījumi aizsardzības uzlabošanā. Sekas kļūst pamanāmas, tikai, ja 
rodas apstākļi, kas tieši ietekmē rentabilitāti un ieguldījumus, 
piemēram, naftas cenu celšanās vai slikti funkcionējoši tirgi. 

Šķiet, arī tirgos ir novērojama tendence pieņemt, ka krīzes situācijās 
ekonomiskās politikas veidotāju uzvedība ir racionāla līdz brīdim, kad 
tiek pierādīts pretējais. Gan ASV hipotekārā tirgus krīzes laikā 2007.-
2008. gadā, gan nedaudz vēlāk – eirozonas ieilgušajā krīzē tirgū 
valdīja ticība, ka gan jau atbilde tiks rasta. Kad notika krīžu 
saasināšanās, radās nopietnas sekundāras sekas. Tirgus “pacietības” 
pamatā, iespējams, ir valdību un centrālo banku  glābšanas pasākumi, 
kas balstīti uz pieņēmumu, ka atbildes reakcija uz noteiktu politiku 
izpaliks.  

Tas varētu būt iemesls arī  piesardzīgajai reakcijai uz Trampa 
administrācijas dienas kārtības jautājumiem. Lai gan nevienam nav 
tiesību sūdzēties par administrācijas tiesībām nākt klajā ar iniciatīvām, 
ir liela varbūtība, ka svarīgās jomās vārdi nekļūs par darbiem. Tam var 
būt vairāki iemesli, piemēram, varas sadalīšana starp Balto namu, 
Kongresu un tiesu sistēmu vai  prognozes, ka Trampa jaunievēlētie 
kabineta sekretāri un padomdevēji galu galā ņems vērā vispāratzītus 
ASV viedokļus. 

Rādītāji liecina par straujāku augšupeju 
Pašreizējā situācijā ir daudz neskaidrību, tomēr mēs raugāmies pozitīvi 
attiecībā  uz izaugsmes tempiem. Pēdējo sešu mēnešu laikā 
uzņēmumu un mājsaimniecību optimisms ir nostiprinājies gan ASV, 
gan globālā mērogā. To šķietami varētu veicināt entuziasms par 
Trampa jaunajām fiskālajām politikām, tomēr pēdējo nedēļu stabilie 
uzņēmumu pārskati liecina par pārliecinošu virzošo spēku sniegumu, 
ko, piesardzīgi vērtējot, politiskie notikumi nav paguvuši ietekmēt. 
Iespējams, pašlaik esam tādā ekonomiskā cikla posmā, kad jaudu 
izmantošana ir sasniegusi ļoti augstus līmeņus, kas var veicināt 
kapitālieguldījumus plašākā mērogā. Pasaules ekonomiku ir labvēlīgi 
ietekmējusi arī naftas cenu celšanās, atvieglojot spiedienu uz naftas 
ražotājvalstīm, taču vienlaicīgi saglabājoties pietiekami zemā līmenī, 
lai radītu stimulu naftas importētājvalstīm. 

Faktiski pēdējā laika nozīmīgā augšupeja liecina par būtiski spēcīgāku 
izaugsmes vilni, nekā līdz šim prognozēts.  Risks attiecīgi saistīts ar 
lielāku pārsteigumu iespēju 2017.-2018. gadā, savukārt stabilitāti var 
ietekmēt faktori, kas nav nedz vēlami, nedz arī ilgtspējīgi. Piemēram, 
nepamatoti ASV stimulu pasākumi, izmaiņas vides mērķu prioritātēs, 
aizsardzības uzlabošana palielinātas politiskās spriedzes dēļ vai 
pakāpeniska atteikšanās no finanšu tirgu regulējuma finanšu krīzes 
ietekmē. Tos varētu papildināt arī pieaugošā patēriņa un 
kapitālieguldījumu vajadzības daudzās pasaules valstīs, ko sekmē 
turības pieaugums un augsts mājsaimniecību uzkrājumu līmenis. 

Kāpēc valda tāds optimisms par Donalda Trampa politikām? 
Lai gan ir pamats ekonomiskā optimisma politisko aspektu 
mazināšanai, ir skaidrs, ka, neskatoties uz dīvainībām, Donalda 

Trampa ekonomiskās politikas ir pamodinājušas interesi un cerības gan 
finanšu tirgos, gan ekonomistu vidū. Kopš finanšu krīzes laikiem daudzu 
jomu ekonomiskās politikas ir nonākušas strupceļā, radot auglīgu pamatu 
izaicinājumiem. Piemēram, pērn rudenī populārs temats bija ārkārtas 
monetāro stimulu pasākumu negatīvie aspekti, kas izpaudās kā 
ekonomisko atšķirību palielināšanās, uzpūstas bilances un mazāks 
spiediens uz reformu veikšanu. Tas veicināja spekulācijas, ka notiks 
būtiskas un neizbēgamas stāvokļa izmaiņas, kas būtu pielīdzināmas 
aktīvas fiskālās politikas popularitātei pagājušā gadsimta trīsdesmitajos 
gados, Bretonvudas sistēmas sabrukumam 1970. gadu sākumā vai 
neokonservatīvās ēras rašanās laikam (ap 1980.gadu), kas bija vērsta gan 
uz finanšu jomas deregulāciju, gan inflāciju. 

No otras puses, nereti visai provokatīvā veidā, Trampa administrācija stūrē 
ASV relatīvi vājajam ekonomiskajam stāvoklim atbilstošā virzienā. 
Piemēram, Trampa jautājums par NATO misiju un finansēšanu. Par jaunu 
tendenci var kļūt lielo uzņēmumu atbalstīšana, kas piešķir lielāku nozīmi 
sadarbībai starp uzņēmumiem un valdību gan labos, gan sliktos laikos. Maz 
ticams, ka Donalds Tramps atrisinās visu ekonomisko politiku problēmas. 
Labākajā gadījumā viņš var uzdot izaicinošus jautājumus un virzīt sarunas, 
atklājot trūkumus un strupceļus pieejās, kas kādreiz tika uzskatītas par 
neapšaubāmām. Protams, vairāk uztrauc tas, vai administrācijas bieži 
provokatīvajai uzvedībai būtu jāpalielina konflikts publiskajās sarunās 
veidā, kas liedz izskanēt svaigiem ekonomiskās politikas uzskatiem. 

Ir pāragri norakstīt politiskos riskus 
Ņemot vērā tādus dramatiskus notikumus kā Lielbritānijas izstāšanās no 
Eiropas Savienības un Trampa administrācijas ienākšana Baltajā namā, ir 
pāragri izslēgt ekonomisko apvērsumu riskus. Valsts iekšējais politiskais 
konflikts starp Trampa administrāciju un citiem Amerikas sabiedrības 
galvenajiem spēlētājiem var turpināt padziļināties vairāk vai mazāk 
bīstamos veidos. ASV var mainīt savas politikas tik dramatiski, ka tas var 
novest pie kariem vai būtiskas starptautisku organizāciju, kā, piemēram, 
Apvienoto Nāciju, Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules Bankas 
darbības pārrāvumiem. Tāpēc mūsu pozitīvais un negatīvais scenārijs 
daudz vairāk nekā parasti atšķiras no mūsu galvenā scenārija.  

Tuvākajā laikā lielāka uzmanība tiks pievērsta vēlēšanām Eiropā, kas 
palielinās neskaidrību par ES nākotni. Dramatiski negaidītam vēlēšanu 
iznākumam Vācijā un Francijā varētu būt vislielākās politiskās sekas - diez 
vai ES var pastāvēt, iztrūkstot stingrai apņēmībai no tās dibinātājvalstu un 
kodola valstu puses. Taču, neskatoties uz sabiedriskā viedokļa aptaujās 
pausto atbalstu skeptiski pret ES noskaņotajai politiskās partijai AfD Vācijā, 
ir grūti apšaubīt, CDU (Angela Merkele) vai SPD (Martins Šulcs) spēju 
izveidot stabilu valdību. Arī pavasarī gaidāmo Francijas prezidenta 
vēlēšanu iznākumu ir grūti prognozēt, palielinoties Vācijas un Francijas 
valdības obligāciju ienesīguma starpībai. 

Saskaņā ar Francijas aptauju rezultātiem Fransuā Fijons no republikāņiem 
un Marina Lepēna no Nacionālās frontes guvuši lielāko atbalstu pēc pirmās 
kārtas. Maz ticams, ka labā spārna populiste Marina Lepēna uzvarēs  
vēlēšanu otrajā kārtā, ņemot vērā, ka iepriekšējās vēlēšanās tradicionālie 
labējie un kreisie spēki apvienojās, lai apstādinātu Nacionālās frontes 
kandidātus. Neskaidrība ir palielinājusies, samazinoties republikāņu 
kandidāta Fransuā Fijona atbalstītāju skaitam, ko ietekmēja ziņas par 
viņam piedēvētajām finanšu mahinācijām. 2017. gada Francijas prezidenta 
vēlēšanu pirmā kārta notiks 23. aprīlī. Ja neviens no kandidātiem neiegūs 
balsu vairākumu, atkārtotas vēlēšanas starp diviem lielāko atbalstu 
ieguvušajiem kandidātiem notiks 7. maijā. 

Neskatoties uz 2017. gada vēlēšanu iznākumu, ir grūti prognozēt, vai tas 
varētu iedvest jaunu elpu Eiropas Savienībā. Eirozona ir novārgusi un 
atkarīga no Eiropas Centrālās bankas stimuliem. Šādos apstākļos finanšu 
tirgi turpinās sekot politiskajiem notikumiem, un ir vilinoši ļaut šim 
aspektam ietekmēt ekonomiskās prognozes. Taču 2016. gada pieredze 
atgādina, ka tikai ar politisko neskaidrību vien nepietiek, lai nospiestu uz 
ceļiem ekonomikas un finanšu tirgus.  
 
Avots: SEB 

 

 



2017. gada marts 

Terminu skaidrojums 

Termins Paskaidrojums 
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. 

Iepirkumu menedžeru indekss 
(PMI) 

Ražošanas sektora veselīgas ekonomikas rādītājs. PMI indeksi balstās uz pieciem galvenajiem rādītājiem: 
jaunie pasūtījumi, krājumu līmenis, ražošana, piegādes un nodarbinātības vide. Ja PMI pārsniedz 50, tas 
liecina par ražošanas sektora paplašināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Rādījums zem 50 liecina 
par samazināšanos, savukārt 50 norāda uz nemainīgu stāvokli. 

Pasūtījumu vadības institūts 
(ISM), ISM ražošana, 
neražošanas indeksi 

Indekss, kas balstīts uz Pasūtījumu vadības institūta veiktajām aptaujām ASV par ražošanas/ne-ražošanas 
uzņēmumiem. Indekss virs 50 norāda, ka industrija paplašinās, savukārt indekss zem 50 norāda uz 
samazināšanos/ Pārbaudot ISM ražošanas un ne-ražošanas indeksus, ieguldītāji spēj labāk saprast valsts 
ekonomisko situāciju. Šim indeksam palielinoties, ieguldītāji var uzskatīt, ka biržām vajadzētu palielināties 
lielākas uzņēmumu peļņas dēļ. Attiecībā uz obligāciju tirgiem var teikt pretējo — tas samazinās līdz ar 
pieaugošiem indeksiem, jo to ietekmē potenciāla inflācija 

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 28. februārim  

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% 22,3% 5,6% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 13,7% 1,2% 

Austrum-
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 31,6% -1,6% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 24,5% 9,7% 

Latīņ- 
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 44,1% 11,1% 

 
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 


