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  2018. gada maijs 

Tirgus apskats 

Pieaugot bažām par iespējamo tirdzniecības karu starp ASV un Ķīnu, tirgos vēl aizvien liela uzmanība bija pievērsta 
ģeopolitiskajiem notikumiem. Tomēr pēdējā laikā spriedze ir mazinājusies. No globālās ekonomikas izaugsmes perspektīvas 
raugoties, 2018. gada pirmo mēnešu rādītāji bijuši pozitīvi, tomēr martā izaugsmes pieauguma tempi sāka samazināties, un šī 
tendence turpinājās arī aprīlī. Neskatoties uz to, izaugsmes rādītāji saglabājušies stabilā līmenī. Bažas par riskiem, kas saistīti ar 
inflācijas pieaugumu, sāk radīt spiedienu uz pasaules obligāciju cenām. Pirmo reizi vairāk nekā četrus gadus ilgā laikposmā ASV 
10 gadu valsts obligāciju ienesīgums sasniedza 3% līmeni. Ņemot vērā nenoteiktību, kas saistīta ar Irānas lomu naftas tirgū, aprīlī 
naftas cenas palielinājās par 7%. Attiecīgi iepriekšējā mēnesī izejvielas bija aktīvu klase, kas uzrādīja vislabākos rezultātus. 
Pašreiz pilnā sparā rit 1.ceturkšņa pārskatu publicēšanas sezona. Līdz šim uzņēmumi ir piepildījuši cerības par akciju cenu 
stabilizēšanos un diskusiju mazināšanos jautājumā par tirdzniecības kariem. Mums joprojām ir pozitīva attieksme pret risku. 
 

Akciju tirgus indeksu sniegums (līdz 2018. gada 30.aprīlim)  

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2018.g.  

aprīlī 

Kopš  

2018.g. 

sākuma 

12 

mēnešos 
2013 2014 2015 2016 2017 

ASV S&P 500 USD 0,3% -1,0% 11,1% 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 19,4% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 4,6% 1,5% 1,5% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 8,7% 

Austrumeiropa MSCI EM Eastern Europe USD -4,9% -1,1% 8,7% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 12,9% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 0,0% 0,7% 22,0% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 40,1% 

Latīņamerika MSCI EM Latin America USD -1,5% 5,6% 14,9% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 20,8% 

 

Svarīgākie notikumi un prognozes 

Uzmanības centrā. Pēdējā laikā esam pieredzējuši diezgan lielu obligāciju ienesīguma pieaugumu, it īpaši attiecībā uz ASV obligācijām; ASV 10 
gadu valsts obligāciju ienesīgums pārsniedza 3%, kas ir augstākais līmenis kopš 2014. gada sākuma. Viens no iemesliem ir inflācijas pieauguma 
gaidas gan šī gada ekonomiskās izaugsmes, gan 12% naftas cenu pieauguma rezultātā. Ienesīgums dažādiem termiņiem ir palielinājies, turklāt 
tas ir kļuvis līdzīgāks (ienesīgums īstermiņa vērtspapīriem ir palielinājies straujāk nekā ilgtermiņa vērtspapīriem). Tā ir zīme, ka ekonomikas ciklā 
esam nokļuvuši jau diezgan tālu, taču noskaņojuma rādītāji, piemēram, iepirkumu vadītāju indeksi (PMI) joprojām liecina, ka ekonomikā vēl arvien 
ir potenciāls izaugsmei. Balstoties uz jaunākajiem PMI rādītājiem, ASV izaugsmes prognozes ir apsteigušas eirozonas prognozes. Tomēr aprīlī pēc 
vairākiem mēnešiem, kad PMI rādītāji bija vājāki, eirozonai izdevās sagādāt pozitīvu pārsteigumu, pateicoties uzlabojumiem pakalpojumu sektorā. 
Tas apstiprina mūsu vērtējumu, ka eirozonas ekonomikas izaugsme turpināsies veselīgā tempā, lai gan ne gluži tādos tempos kā iepriekšējā gada 
rudenī. Apkopotie globālie PMI rādītāji ir stabilizējušies diezgan labā līmenī, kas nozīmē, ka izaugsme būs vērojama arī turpmāk, taču tās tempi būs 
gausāki nekā iepriekš.  

ASV. Pasaules ekonomiskā izaugsme uzrāda labu dinamiku, un šī gada 1.ceturksnī ASV IKP pieauga par 2,3%, pārsniedzot prognozes. Aprīlī 
ražošanas nozares PMI uzrādīja labākus rezultātus nekā prognozēts, palielinoties līdz 56,5. Bija novērojama arī lielāka patērētāju uzticība. Daudzi 
ieguldītāji vēl joprojām ir piesardzīgi, uzskatot, ka pašreizējais izaugsmes tempu pieaugums kādā brīdī novedīs pie inflācijas pieauguma, un tas 
savukārt - pie daudz stingrākas ASV Federālo rezervju bankas (FED) monetārās politikas. Inflācija palielinās, taču pakāpeniski. Kā bija 
prognozēts, savā nesen notikušajā sapulcē FED pieņēma lēmumu atstāt bāzes procentu likmes nemainītas (1,5-1,75%). Tomēr ASV Centrālā 
banka šobrīd ir paudusi viedokli, ka inflācija ir „tuvu” 2% mērķim, nevis „zem” tā. Tas apstiprina mūsu prognozes, ka šogad procentu likmes varētu 
tikt celtas vēl trīs reizes. Aprīlī ASV darba tirgus uzrādīja neviennozīmīgus rezultātus. Bezdarba līmenis samazinājās līdz 3,9 %, sasniedzot zemāko 
līmeni kopš 2000. gada, kad tas bija nokritis līdz 3,8%. Vēl zemāks līmenis tika fiksēts pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Turpretī darbavietu 
skaita pieauguma rādītāji lika vilties, un vidējā darba alga palielinājās lēnāk, nekā prognozēts. Zemie algu pieauguma tempi apdraud mūsu 
prognozes par trīs bāzes likmju celšanām (vidēji tirgus ir ņēmis vērā, ka notiks likmju palielināšana 2,5 reizes). 

Kā minēts iepriekš, ASV uzņēmumu peļņas rādītāji līdz šim ir uzrādījuši labākus rezultātus, pārspējot pat tās prognozes, kas tika palielinātas 
sakarā ar ASV nodokļu reformu. Vairāk nekā divas trešdaļas S&P500 uzņēmumu ir iesnieguši savus peļņas pārskatus, un mēs sagaidām pozitīvus 
pārsteigumus attiecībā uz peļņas līmeni tuvu 6%, kas gada procentu izteiksmē ir 25%. Pēdējos piecos gados 77% uzņēmumu ir klājies vidēji par 
4% labāk nekā prognozēts. Šāda veida rādītāji izskaidro akciju tirgu ralliju pēdējā gada laikā un kāpēc mums joprojām ir pozitīva attieksmes pret 
risku. 

Eiropa. Ekonomikas atlabšana, kas norisinājās vienlaicīgi visā pasaulē un padarīja globālās akcijas pievilcīgākas, pēdējo mēnešu laikā, kā liecina 
aptauju dati, ir palēninājusies daudzos Eiropas reģionos. Iespējams, zināmu lomu ir spēlējuši tādi pagaidu faktori kā, piemēram, sliktie laikapstākļi 
un EUR vērtības lēciens gada sākumā, kas novedis pie depresīvāka tirgus noskaņojuma. Taču aprīļa rādītājos jau ir pamanāmas stabilizācijas 
pazīmes. Aprīlī eirozonas PMI sasniedza 55,2, atbilstoši 2018.gada IKP izaugsmes prognozei 2,5% apmērā. Ekonomikas atlabšanas pamatā vēl 
joprojām ir darba tirgus stāvokļa uzlabošanās. Eirozonā bezdarba līmenis samazinājies līdz 8,5 %, pateicoties tā būtiskam samazinājumam 
vairākās valstīs, tostarp Itālijā, Francijā un Spānijā. Stabilāki darba tirgus rādītāji stiprinājuši patērētāju uzticību, mazumtirdzniecības apjomiem 
veselīgi palielinoties par 1,8% salīdzinot ar pērno gadu. Šā gada 1. ceturksnī Eiropas Centrālā bankas (ECB) kreditēšanas pārskats bija stabils, kas 
liek domāt, ka labvēlīga monetārā politika joprojām ir būtisks atbalsts izaugsmei. 

Citur pasaulē. Attīstības valstu tirgu galvenie rādītāji saglabājušies stabili, neskatoties uz to, ka uzņemtie izaugsmes tempi sākuši “zaudēt 
tvaiku” – gan uzņēmumu, gan suverēnie rādītāji norāda uz izaugsmes turpināšanos, jo īpaši izejvielu eksportētāju rādītāji. Augstākas naftas cenas 
vairo lielāko naftas eksportētāju kompāniju vērtību. Naftas cena (Brent) nesen pakāpusies virs 75USD par barelu, kas noticis pirmo reizi kopš 
2014. gada pēc Irānas paziņojuma, ka tā nepārskatīs kodolenerģijas līgumu. ASV sankcijas apgrūtinās Irānas naftas eksportu. Kopumā vērtējot, 
naftas cenu kāpuma galvenie iemesli ir saistīti ar Irānai un Venecuēlai piemērotajām sankcijām, spriedzes mazināšanos attiecībā uz tirdzniecības 
kariem, naftas pieprasījuma palielināšanos, USD vērtības vājināšanos un OPEC plāniem likvidēt pārāk lielu piedāvājumu naftas tirgū. Pašreizējā 
naftas cena ir pārsniegusi attiecīgo SEB prognozi šim gadam (60-70 USD par barelu). 



 
Ietekme uz dažāda riska kategoriju ieguldījumiem 

Produktu grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems risks) 

Šis gads sākās ar strauju obligāciju ienesīguma palielināšanos visā pasaulē (obligāciju cenām turpinot samazināties). Pēc 
februārī notikušās akciju izpārdošanas akciju tirgū obligāciju ienesīguma pieaugums uz laiku ieturēja pauzi, taču šobrīd 
atkal ir vērojama ienesīguma palielināšanās. Bažas par inflācijas pieaugumu sāk radīt spiedienu uz pasaules uzņēmumu 
obligāciju cenām; ASV 10 gadu valsts obligāciju ienesīgums uz brīdi sasniedza 3% līmeni pirmo reizi vairāk nekā četrus 
gadus ilgā laikposmā. Globālais kopējais obligāciju indekss mēneša laikā samazinājās par 1,6 procentiem. Mūsuprāt, 
obligāciju ienesīgums turpinās pieaugt. Šīs tendences pamatā ir tādi faktori kā prognozes par inflācijas palielināšanos, 
bāzes procentu likmju kāpums un nodokļu reforma ASV, kā arī pārliecība, ka ECB sāks lūkoties ne tik ekspansīvas 
monetārās politikas virzienā. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
risks) 

Aprīlī mūsu sabalansētie riska portfeļi uzrādīja stabilus rezultātus, jo riskantie aktīvi atguva zināmu vērtības daļu. Ņemot 
vērā šobrīd stabilos fundamentālos rādītājus, esam optimistiski noskaņoti par riska aktīviem, un to īpatsvars mūsu 
portfeļos ir nedaudz palielināts (overweighted), neraugoties uz nesenajiem tirgus satricinājumiem, kas droši vien vēl kādu 
brīdi saglabāsies. Taču, ņemot vērā ekonomisko apstākļu stabilitāti un uzņēmumu peļņas rādītājus, mūsuprāt, akciju cenas 
atkal palielināsies.  

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts risks) 

Lai gan peļņas rādītāju publicēšanas sezona ir nesusi pozitīvus pārsteigumus, rentabilitāte, pateicoties nodokļu reformai, ir 
palielinājusies, un peļņas rādītāji ir bijuši pārsteidzoši stabili, neizbēgami sāk rasties sajūta, ka mūsu prognozes par peļņu 
kā noteicošo faktoru akciju tirgus izaugsmei, nav piepildījušās. Uzmanības centrā ir nonākušas diskusijas par ASV 
obligāciju likmju pieauguma ietekmi, un, mūsuprāt, tas ir galvenais izskaidrojums, kāpēc akciju rezultāti ir atpalikuši no 
pārskatu rādītājiem. Vienlaikus ir vērts atcerēties, ka mēs esam nekādā ziņā neatrodamies negatīvā tirgū un ka kopumā 
globālo akciju rezultāti ir samērā labi. Ņemot vērā pašreizējos stabilos rādītājus, esam optimistiski noskaņoti par riska 
aktīviem, un mūsu portfeļos ir nedaudz palielināts (overweighted) akciju īpatsvars. 

 

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 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 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. 

Vadošais rādītājs Izmērāms ekonomikas faktors, kas mainās, pirms ekonomiskie procesi sāk sekot konkrētajam modelim vai tendencei. Vadošos 
rādītājus izmanto ekonomikas izmaiņu prognozēšanai, taču tie ne vienmēr ir precīzi. Daži vadošo rādītāju piemēri: akciju tirgus 
sniegums, ražošanas aktivitāte, krājumu apjomi. 

Naftas veidi: Brent 
un WTI 

„Brent Blend“ (Brent) un „West Texas Intermediate“ (WTI) naftas veidus izmanto kā cenu etalonus citiem jēlnaftas veidiem. 
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 etalons ASV izmantotajai 
naftai. 

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. 

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, ne arī 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. Ne aprakstīto investīciju produktu ienesīgums, ne 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. . 


