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Tirgus apskats 
Pēc vairāk nekā gadu ilgušā stabilā kāpuma akciju tirgos februāra sākumā svārstīgums pēkšņi palielinājās līdz līmenim, kas pēdējo reizi tika 
manīts 2015. gadā, kad tirgū valdīja bažas par Ķīnas noturību un stabilitāti. Šoreiz satraukuma pamatā ir inflācijas un procentu likmju 
palielināšanās apvienojumā ar samērā plašo novērtējumu intervālu daudzos tirgos. Tomēr galvenie rādītāji izskatās labi – makroekonomikas 
statistikas rādītāji vēl joprojām turas augstā līmenī (taču nepalielinās), ekonomiskās izaugsmes tempi saglabājušies stabili, un uzņēmumu 
peļņas rādītāji turpina palielināties veselīgos tempos. Maz ticams, ka jaunākās ziņas par vēlēšanām Itālijā vai neskaidrība par iespējamiem 
tirdzniecības kariem pārmērīgi palielinās svārstīgumu. Mūsu portfeļos lielāks īpatsvars joprojām atvēlēts akcijām. 

Akciju tirgi* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
-3,9% februārī 
+1,5% kopš gada 
sākuma 
+79,2% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-4,0% februārī 
-0,9% kopš gada 
sākuma 
+40,4% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, 
USD): 
-2,5% februārī 
+8,3% kopš gada 
sākuma 
-11,9% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-5,4% februārī 
+2,1% kopš gada 
sākuma 
+32,9% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, 
USD): 
-4,1% februārī 
+8,5% kopš gada 

sākuma 
-19,8% 5 gadu laikā 

Spēcīgajiem makro datiem, visticamāk, bija zināma loma lielāku tirgus korekciju novēršanā. Saskaņā ar mēneša gaitā publicētajiem 
datiem pērnā gada ceturtajā ceturksnī ASV IKP ikgadējā pieauguma tempi pārāk nesvārstījās, saglabājoties 2,5 % apmērā. 
Stāvoklis darba tirgū saglabājies stabils, bezdarba līmenim ir tendence samazināties. Patērētāju uzticību, kas šomēnes sasniedza 
augstāko līmeni kopš 2000. gada, ir ietekmējušas gan stabilās darba iegūšanas izredzes, gan nodokļu reforma.  

Dž. Pauels tika iecelts par ASV Federālo rezervju bankas (FED) priekšsēdētāju. Viņš atbalsta pakāpenisku procentu likmju 
celšanu turpmāk. Pašreiz finanšu tirgi lielākoties piekrīt centrālās bankas prognozēm par likmju celšanu, prognozējot nākamo kārtu 
martā.  

Pēdējā laikā noskaņojums tirgū ir nedaudz pasliktinājies – uzmanības centrā ir bijusi tirdzniecības konfliktu eskalācijas 
iespējamība pēc tam, kad Tramps paziņoja metāla nozares pārstāvjiem, ka ASV ieviesīs 25 % tarifu importētajam tēraudam un 
10 % tarifu alumīnijam. Šis paziņojums izraisīja tūlītēju galveno eksportētāju kritiku visā pasaulē. Ja minētie tarifi tiks pieņemti, tā 
būs pirmā vērienīgā protekcionisma akcija viņa prezidentūras laikā. Tarifu uzlikšana var novest pie citu valstu pretpasākumiem. Lai 
gan tajā lielu risku nesaskatām, globālā tirdzniecības kara eskalācija varētu likt mums pārvērtēt akciju īpatsvaru mūsu portfeļos. 

2017. gada 4. ceturksnī eirozonas IKP gada pieauguma tempi palielinājās līdz 2,7 procentiem. Turklāt izaugsme bija vērojama visā 
reģionā. Izaugsmes tempi varētu turpināties iepriekšminētās tendences apmērā, ņemot vērā, ka saliktais iepirkumu menedžeru 
indekss februārī saglabājies paaugstinātā līmenī (57,5). Tomēr inflācija visietiepīgāk saglabājusies zema eirozonā – salīdzinājumā 
ar pērnā gada februāri tā samazinājusies līdz 1,2 % jeb viszemākajam līmenim 14 mēnešos. Uzrunājot Eiropas Parlamentu, M. Dragi 
apgalvoja, ka attiecībā uz monetāro politiku jāsaglabā pacietība un konsekvence, lai radītu nosacījumus, kas ļaus sasniegt izvirzīto 
mērķi – inflāciju nedaudz zem 2 procentiem. 

Vācijā ir dota zaļā gaisma jaunai koalīcijai, jo lielākā daļa sociāldemokrātiskās partijas biedru ir nobalsojuši par pievienošanos 
koalīcijai, kuras sastāvā ir kristīgie demokrāti un kuru atkal vadīs kanclere Angela Merkele. Lielāka politiskā spriedze vērojama 
Itālijā, kur vēlēšanās neviena no partijām neguva uzvaru ar lielu pārsvaru; te gaidāmas sarežģītas sarunas par valdības 
izveidošanu. Tomēr vadības grožus varētu pārņemt pret imigrantiem noskaņotās līgas partija, iespējams, palēninot jau tā sarežģīto 
sarunu par valdības izveidošanu tempu. 

2017. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar gadu iepriekš Indijas IKP bija palielinājies par 7,2 %, Indijai atkal kļūstot par pasaules 
straujāk augošo vadošo ekonomiku. Ķīnas atbilstošais rādītājs bija 6,8 procenti. Neskatoties uz dažām uzticamības problēmām 
attiecībā uz Indijas un Ķīnas IKP statistiku, jaunākie dati par izaugsmes tempu palielinājumu ir ticami, un to pamatā, visticamāk, ir 
lielāks valsts sektora patēriņš. Krievijas un no izejvielu eksporta atkarīgo Latīņamerikas valstu izaugsmes tempu pieaugums vēl 
arvien ir lēnāks, toties enerģiskāks nekā pēdējos gados. 

Kopumā globālās ekonomikas izaugsmes tempi turpinās palielināties veselīgā tempā. Inflāciju izdosies kontrolēt, kas 
novedīs pie neliela un lēna procentu likmju un ienesīguma palielinājuma. Šīs prognozes var sabojāt politiskie riski; ekonomikas 
nesabalansētība ir bažu avots ilgtermiņā, taču nākamajos pāris ceturkšņos šajā ainā būtu jādominē pozitīvajiem spēkiem. Ir 
pārliecība, ka globālās ekonomiskās izaugsmes tempi saglabāsies. Augšupejas pamatā ir daudzi un dažādi faktori gan reģionālajā, 
gan nozaru ziņā, un izskatās, ka ir iestājies brieduma izaugsmes periods. Mūsuprāt, šogad un 2019. gadā globālās izaugsmes tempi 
būs nedaudz zem 4 procentiem. Šajā cikla fāzē inflācija bieži palielinās, ko parasti nosaka zemais bezdarbs, kas paātrina algu 
palielinājumu. Taču pašreiz šī sakarība ir šķietami vājāka, jo globalizācija un automatizācija ir sekmējusi algu un atalgojuma prasību 
ierobežošanu. Tādējādi, mūsuprāt, inflācija nepalielināsies, taču tā turēsies tuvu centrālās bankas izvirzītajiem mērķiem. Tas 
uzlabos elastīgumu un lēnā tempā sekmēs monetārās politikas normalizāciju. Kopumā riska aktīvu īpašnieki vēl kādu laiku varēs 
izbaudīt labas prognozes. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām ir iekļauta šī dokumenta beigās
 

Ietekme uz dažāda riska kategoriju ieguldījumiem 
Produktu 
grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems risks) 

Šis gads visā pasaulē sākās ar strauju obligāciju ienesīguma palielināšanos (obligāciju cenām turpinot samazināties). Pēc nesen 
notikušās masveida akciju izpārdošanas akciju tirgos, obligāciju ienesīguma kāpuma tempi īslaicīgi apstājās, taču, mūsuprāt, 
ienesīguma rādītāji turpinās palielināties. To nosaka šādi faktori: arvien lielākas gaidas attiecībā uz ASV bāzes procentu likmju 
palielināšanu, pieņemtā ASV nodokļu reforma un pārliecība, ka ECB virzība uz mazāk ekspansīvu monetāro politiku varētu 
notikt straujāk. 

Sabalansētā 
stratēģija 

Gada sākumā mūsu sabalansētā riska portfeļu vērtība palielinājās, taču pēkšņā akciju tirgus korekcija februārī mazināja gūtās 
peļņas apjomu. Līdz mēneša beigām portfeļu stāvoklis atkal uzlabojās. Balstoties uz pašreizējiem spēcīgajiem bāzes rādītājiem, 
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(vidēji augsts 
risks) 

esam optimistiski noskaņoti par riska aktīviem un atbalstām nedaudz lielāku to īpatsvaru savos portfeļos, neraugoties uz 
neseno tirgus satricinājumu, kas droši vien vēl kādu laiku saglabāsies. Taču ņemot vērā ekonomisko apstākļu un uzņēmumu 
peļņas rādītāju stabilitāti, mūsuprāt, akciju cenas galu galā atgriezīsies savas stabilās tendences sliedēs. Pašreiz esam 
izvēlējušies neveikt izmaiņas savos portfeļos. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts risks) 

Neskatoties uz tirgū pastāvošo svārstīgumu, diskusijām par tirdzniecības kara atsākšanos un Trampa administrācijas komandas 
restrukturizāciju, esam nolēmuši saglabāt akciju īpatsvaru portfelī. Mēs saglabājam esošo akciju īpatsvaru, jo pēdējā mēneša 
laikā makro dati nav noteikuši nepieciešamību pārvērtēt mūsu prognozes 2018. un 2019. gadam. Inflācija, svārstīgums, 
procentu likmes un akciju vērtība – visi minētie rādītāji turpinās palielināties. Ne inflācijas palielināšanās, ne kareivīga centrālo 
banku nostāja nespēs pazemināt akciju vērtību, izaugsmes tempiem saglabājoties pozitīviem. Vadošie rādītāji (vēl) nenorāda uz 
nenovēršamu izaugsmes tempu palēnināšanos. Ņemot vērā arī stabilos galvenos izaugsmes rādītājus, varam gaidīt pozitīvu 
peļņu no kapitāla gan taktiskā, gan stratēģiskā līmenī. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Termini 

Lietotie termini Skaidrojums 

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 uzņēmumiem. 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laika periodā, vērtība 
naudas izteiksmē, 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. 

Ieguldījumu reitinga obligācijas  
Augsta ienesīguma obligācijas 
(High yield bonds) 

Ieguldījuma reitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi 
zemu saistību nepildīšanas risku. Augstas ienesīguma obligācijas (High yield bonds) – 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 maksā augstāku procentu 
ienākumu, 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 ienesīguma obligācijām 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 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. 

Galvenais rādītājs Izmērāms ekonomisks faktors, kas mainās, pirms ekonomika sāk piedzīvot konkrētu modeli vai tendenci. 
Galvenos rādītājus izmanto, lai paredzētu ekonomikas izmaiņas, taču tie ne vienmēr ir precīzi. Daži galveno 
rādītāju piemēri ir akciju tirgus rezultāti, ražošanas apjomi un krājumu līmeņi. 

Iepirkuma menedžeru indeksi 
 (PMI) 

Rādītājs, kas raksturo ekonomisko stāvokli rūpniecības nozarē. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus 
galvenos rādītājus: jaunos pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu un piegādātāju veiktās piegādes, kā arī darba 
vidi. Ja PMI rādītājs ir lielāks par 50, uzskata, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme attiecībā pret 
iepriekšējo mēnesi. Ja rādītājs ir mazāks par 50, nozarē vērojams tempu palēninājums; ja rādītājs ir tieši 50, nav 

notikušas nekādas pārmaiņas. 

Ienesīgums No ieguldījuma gūto ienākumu likme. Tas attiecas un procentiem vai dividendēm, ko saņem no vērtspapīra, un 
ko parasti izsaka gada procentu izteiksmē, balstoties uz ieguldījuma izmaksām, tā pašreizējo tirgus vērtību vai 
nominālvērtību. 

 
Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laikposmu līdz 2018. gada 28. februārim   

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2013 2014 2015 2016 2017 12 mēnešos 
No 

2018. gada 
sākuma 

ASV S&P 500 USD 29,6 % 11,4 % -0,7 % 9,5 % 19,4 % 14,8 % 1,5 % 

Eiropa  MSCI EURO EUR 19,6 % 2,3 % 6,1 % 1,7 % 8,7 % 6,4 % -0,9 % 

Austrum-
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD -2,9 % -40,0 % -8,1 % 33,0 % 12,9 % 24,3 % 8,3 % 

Āzija  MSCI EM Asia USD -0,2 % 2,5 % -11,8 % 3,8 % 40,1 % 30,5 % 2,1 % 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD -15,7 % -14,8 % -32,9 % 27,9 % 20,8 % 18,0 % 8,5 % 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav ne konsultācija par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Ne šis 
dokuments, ne arī 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 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 pieņemt lēmumu par ieguldījumu veikšanu, iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar ieguldījumu 
veikšanu fondā, un izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījuma piemērotību un atbilstību. 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. 
 


