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Tirgus apskats 
Pēdējā laikā ASV vēlēšanu kampaņa bija radījusi svārstības tirgos, un 8. novembra vēlēšanās uzvaru izcīnīja Donalds Tramps. Skaidrs, ka finanšu tirgi 
nebija gaidījuši Trampa uzvaru, lai gan šāda varbūtība pastāvēja. Tomēr pirmā reakcija tirgos nebija tik negatīva, cik tika sagaidīts šāda scenārija 
gadījumā. Tagad tirgiem ir nepieciešama plašāka informācija par Trampa ekonomisko politiku, lai saprastu, par kādiem riskiem ir runa. Jebkurā 
gadījumā  ASV un Eiropas valstu IKP izaugsme uzrādījusi pieauguma pazīmes, iepirkumu menedžeru indeksi liecina par turpmāku globālo ekonomisko 
izaugsmi, uzņēmumu peļņas ziņojumi uzrāda dažādus rezultātus; arī centrālo banku frontē jaunumu nav. Joprojām esam nedaudz piesardzīgāki 
īstermiņā, taču ne vairāk kā pirms ASV vēlēšanām. 

Akciju tirgi * Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 indekss, USD): 
-1,9% oktobrī 
+4,0% kopš gada sākuma 
+69,6% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+1,6% oktobrī 
-4,7% kopš gada sākuma 
+38,8% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+1,5% oktobrī 
+18,8% kopš gada sākuma 
-36,3% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-1,5% oktobrī 
+9,3% kopš gada sākuma 
+7,2% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+9,7% oktobrī 
+42,8% kopš gada sākuma 
-33,2% 5 gadu laikā 

Tramps ir uzvarējis ASV prezidenta vēlēšanās, kas notiks turpmāk? Jau otro reizi šogad tirgus ir 
pārsteigusi cilvēku izvēle. Neviens – sabiedriskās domas aptauju organizētāji, politikas eksperti, ekonomisti un 
derību pakalpojumu uzņēmumi – nav spējis novērtēt situāciju pienācīgi. 

“Kas notiks turpmāk?” investori jautā. Diemžēl vienkāršu atbilžu nav. Trampa kampaņas laikā raidītās ziņas – jo 
īpaši attiecībā uz ekonomikas jautājumiem – bijušas neskaidras un dažkārt arī pretrunīgas. Nenoteiktība ir 
finanšu tirgu visļaunākais ienaidnieks. Taču tirgu reakcija pirmajā dienā pēc vēlēšanām nebija tik negatīva, cik 
bija paredzams šāda scenārija gadījumā. Taču īstermiņā nenoteiktība droši vien kādu laiku saglabāsies. Kad 
briti nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, finanšu tirgi atguvās salīdzinoši ātri, savukārt šo vēlēšanu 
iznākums attiecas uz pasaules lielāko ekonomiku, un tādējādi tam potenciāli ir liela ietekme uz globālo 
tirdzniecību. 

Neapšaubāmi ir palielinājies risks, ka būs jāsamazina globālās izaugsmes prognozes. Pašlaik ASV ekonomika 
atrodas samērā stabilas izaugsmes fāzē, tāpat kā daudzu lielāko Āzijas valstu ekonomika. Nākamo pāris 
mēnešu laikā – pirms Tramps stāsies amatā janvāra beigās – varētu sagaidīt nelielu politisko vakuumu. Ja 
nenoteiktība pārmērīgi neapdraudēs mājsaimniecību un uzņēmumu uzticēšanos un ja Tramps pēc stāšanās 
amatā ar skaļu blīkšķi neieviesīs spēcīgus protekcionisma pasākumus, ietekmei uz izaugsmi nebūtu jābūt pārāk 
negatīvai. 

Nedrošība un nestabilitāte tirgos droši vien kādu laiku saglabāsies. Mūsuprāt, Federālo rezervju banka (FED) 
īstenos savu plānu par procentu likmes celšanu šā gada decembrī. Ja šāda rīcība varētu raisīt lielu finanšu 
satricinājumu un/vai negatīvas sekas reālajā ekonomikā, FED, iespējams, nogaidīs. Taču tuvākajā nākotnē, 
visiem pārējiem apstākļiem saglabājoties nemainīgiem, Trampa politikai būtu jānoved pie augstākām bāzes 
procentu likmēm. Tas pats attiecas uz ASV obligāciju ienesīgumu, par ko liecina straujāki izaugsmes tempi un 
tiem sekojoša inflācija. Taču aina būs atšķirīga, ja tirdzniecības barjeras un ilglaicīgas svārstības mazinās 
ekonomiskās izaugsmes prognozes. 

Izņemot notikumus ASV, citu valstu centrālās bankas nav nākušas klajā ar būtiskiem jaunumiem. Pēc 
baumām, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) varētu sākt samazināt tās kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) 
pasākumus, ECB priekšsēdētājs M. Dragi norādīja, ka QE “ierobežošana” nav tikusi apspriesta, un atkārtoja, ka 
aktīvu iegādes turpināsies tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Mūsuprāt, decembrī ECB pagarinās savas 
stimulēšanas programmas – obligāciju iegādes – termiņu. Japānas Banka ir norādījusi, ka tā turpinās īstenot 
savas uz ekspansiju vērstās politikas līdz brīdim, kamēr inflācija sasniegs nosprausto mērķi  2 %, tomēr tas 
nevarētu notikt agrāk kā 2018. gadā. Vairāk par centrālo banku monetārās politikas tendencēm varat izlasīt šā 
mēneša rakstā.  

Citur pasaulē. Oktobrī publicētais PMI liecina, ka pasaules ekonomikas izaugsme turpinās, vidējais rādītājs 
pārskata valstīs pieaudzis no 51,1 septembrī līdz 51,8 oktobrī (rādītājs virs 50 norāda uz ekonomisko izaugsmi). 
Kā tika sagaidīts, Ķīnas iekšzemes kopprodukts (IKP) 3. ceturksnī pieaudzis par 6,7 % salīdzinot ar pērno gadu; 
šis rādītājs ietilpst oficiālajā mērķa rādītāju intervālā. Mūsu prognozes par Ķīnas IKP pieaugumu ir 6,6 % 2016. 
gadā, samazinoties līdz 6,3% 2017. gadā, un 6,0 % – 2018. gadā. Pat ar lēnākiem izaugsmes tempiem Ķīna 
turpinās būt pasaules ekonomikas izaugsmes dzinējspēks. Naftas cenas atkal samazinājās zem USD 50 par 
barelu, jo daži OPEC karteļa dalībnieki (ieskaitot Irāku) vēlas panākt izņēmumus decembrī ieviestajās, striktajās 
ražošanas kvotās. Tikmēr Krievija ir norādījusi, ka netaisās ievērot OPEC noteiktos ražošanas samazināšanas 
plānus. Daudzas valstis vēlas redzēt zemākus ražošanas apjomus, taču tikai dažas no tām pieņem, ka 
ražošanas kvotas attiecas uz tām. 

* Sīkāka informācija par indeksu vērtības svārstībām iekļauta šā dokumenta beigās 
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Ietekme uz dažādu riska kategoriju investīcijām 

Produktu 
grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Pēc baumām, ka ECB varētu sākt samazināt savu uz stimulēšanu vērsto obligāciju iegādes apjomu un lielāku iespējamību, ka FED 
palielinās procentu likmes jau šogad, oktobrī valdības obligāciju ienesīgumam bija tendence palielināties, bet cenām – samazināties. 
Trampa politikai būtu jānoved pie augstākām bāzes procentu likmēm, un tas pats attiektos arī uz ASV obligāciju ienesīgumu, kas nozīmē 
zemākas obligāciju cenas sekundārajos tirgos. Attiecībā uz fiksēta ienākuma aktīviem, mums joprojām ir negatīvs viedoklis par valdības 
obligācijām. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidējs riska 
līmenis) 

Oktobrī pirms vēlēšanām ASV mūsu sabalansēto risku portfeļi uzrādīja atšķirīgus rezultātus – no nedaudz negatīviem līdz pozitīviem. 
Pēc ASV vēlēšanām joprojām esam nedaudz piesardzīgāki, samazinot risku līdz līmenim, kas ir mazliet zemāks nekā riska līmenis pirms 
Brexit referenduma, taču tas nav zemāks par līmeni pirms ASV prezidenta vēlēšanām. ASV vēlēšanas (Trampa prezidentūra un 
republikāņu kontrole abās Kongresa palātās) bija viens no mūsu riska scenārijiem; taču tas ir scenārijs, kas, mūsuprāt, nenovedīs pie 
tāda riskanto aktīvu ienesīguma, kas būtu ievērojami zemāks par pašreizējiem līmeņiem. 
 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Pat pēc negaidītā ASV prezidenta vēlēšanu iznākuma esam tikpat piesardzīgi kā pirms vēlēšanām, ne vairāk. Ja pašreizējās ekonomiskās 
izaugsmes prognozes izrādītos pareizas, jebkuru akciju cenu kritumu varētu uzskatīt par iespēju tās iegādāties. Tomēr, bažām par 
ekonomisko izaugsmi palielinoties, pastāv risks, ka negatīvā ietekme uz akciju tirgiem būs lielāka. Kas būtu jādara investoriem, kuri 
iegulda riskantajos aktīvos? Ņemot vērā pašreiz valdošo neskaidrību, nav iespējams dot skaidrus padomus, taču pieredze liecina, ka 
ekonomisti bieži pārspīlē politisko pārmaiņu ietekmi. Nav iemesla rīkoties pārsteidzīgi, jo pašreiz ir ļoti zemas procentu likmes, vērojama 
pienācīga izaugsme, un investori tur samērā lielu likvīdo aktīvu īpatsvaru. 
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Mēneša tēma 
No monetārās uz fiskālo politiku – 
 

Nesen pieņemtie lēmumi, kas paredz nepaplašināt monetāros 
stimulus eirozonā un Japānā, norāda uz to, ka monetārā politika 
var būt nonākusi finiša taisnē. Fiskālajai politikai tiek piešķirta 
lielāka un koordinētāka nozīme attiecībā uz ekonomisko 
izaugsmi gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Iespējams, nedaudz 
pāragrs secinājums: ir pienācis laiks izbeigt ”naudas drukāšanu”.  

Eiropas Centrālā banka (ECB) un Japānas banka nolemj 
nepaplašināt monetāros stimulus 
Šā gada septembra un oktobra sanāksmēs ECB negaidīti izvēlējās 
atturēties no monetārās politikas paplašināšanas. Iemesls gan  nebija 
stāvokļa uzlabošanās. Piemēram, ECB paziņoja, ka “cenu spiedienam 
joprojām nav pārliecinošas augšupejošas tendences, un tas rada 
pastāvīgas bažas”. Saskaņā ar ECB informāciju pārsvarā novērojami 
riski, kas apdraud IKP pieaugumu.  

ECB ir uzsvērti atkārtojusi savu ziņu politiskajiem līderiem: “lai gūtu 
maksimālu labumu no mūsu monetārās politikas pasākumiem, citām 
politikas jomām jādod daudz noteiktāks ieguldījums”. Šis ziņojums cita 
starpā pilnīgi atbilst secinājumiem nesen notikušajā G20 valstu grupas 
sanāksmē.  

Japānas Banka, šķiet, ievēro līdzīgu “modeli”. Tā arī ir izvēlējusies 
nepaplašināt savu milzīgo monetāro stimulu paketi, neskatoties uz 
ilgstošajām deflācijas problēmām. Tā vietā Japānas valdība uzsāka 
28 triljonu JPY (250 miljardu EUR) fiskālo stimulu paketes īstenošanu, 
kas līdzvērtīga 6 % no valsts IKP. Lai gan Japānas Banka norādījusi, ka 
tā nav aizvērusi durvis jauniem pasākumiem monetārajā politikā, 
ieskaitot procentu likmju samazināšanu, rodas arvien vairāk jautājumu 
par monetārās politikas efektivitāti.  

Vai monetārā politika ir iesoļojusi finiša taisnē? 
Risks, ka aktīvu cenas un privāto parādsaistību apmērs palielināsies, 
kam būs neliela ietekme uz ekonomikas izaugsmi un inflāciju (vai arī 
šāda ietekme izpaliks), pašlaik palielina spiedienu uz valdībām un to 
fiskālajām un strukturālajām politikām. Starptautiskā valūtas fonda 
(SVF) un Starptautisko norēķinu bankas (BIS) pētījumi, kā arī SVF un 
G20 oficiālie paziņojumi ir ļoti rūpīgi formulēti, taču tajos ietvertie 
secinājumi šķiet skaidri: monetārā politika, tostarp jauna likmju 
samazināšana, negatīvās procentu likmes un aktīvu iegādes, ir 
sasniegusi finiša posmu – vai arī ir tuvu tam. Saprotams, ka centrālās 
bankas nepārstās cīnīties par labākām ekonomikas perspektīvām 
un/vai finanšu stabilitāti, un tas arī nebūtu jādara. Taču lielāko daļu 
problēmu, kas tiek risinātas pasaulē, monetārās politikas nespēj 
ietekmēt.  

Šodien centrālās bankas cīnās ar vairākām nopietnām problēmām. 
Augstais parādsaistību un kredītriska apjoms konkrētās nozarēs vājina 
monetārās politikas ieviešanas mehānismu un rada papildu spiedienu 
banku sistēmai. Izaicinājumi finanšu sektora rentabilitātes jomā gan 
ņemot vērā pēdējos gados ieviesto netradicionālo monetāro politiku, 
gan nozarei raksturīgo tendenču dēļ, vēl vairāk ierobežo procentu 
likmju samazināšanu eirozonā, Japānā un citur pasaulē.  

Centrālajām bankām joprojām ir rezerves to monetārajās politikās – 
galvenokārt papildu aktīvu iegāžu ziņā –, bet te nu ir jāatbild uz 
galveno jautājumu: vai tas var atrisināt pašreizējās problēmas? 
Monetārās politikas darbības jomas paplašināšana vien neatrisinās 
problēmu, taču radīs jaunu nākotnē risināmo problēmu risku. 

Jauna realitāte, jauni politikas instrumenti 
Ir novērojams skaidrs modelis, pēc kura pasaules valstu finanšu 
ministri un centrālo banku vadītāji  
šobrīd tulko pašreizējo situāciju. Politikas veidotājiem būs jāsaskaras 
ar trim aspektiem. Arvien lielāka loma lēmumu pieņemšanas procesā ir 
t.s. laicīgās stagnācijas koncepcijai (1), kas ir ilgstošs zemas 
ekonomiskās izaugsmes un inflācijas periods ar lielu risku, ka notiks 
ekonomiskās situācijas reversēšanās.  

Turklāt arvien vairāk centrālo banku liek lielāku uzsvaru uz pašreizējo 
globālo reālo procentu likmju samazinājumu (2), ko noteikuši spēcīgie 
“gravitācijas spēki” – gan cikliskie, gan strukturālie (augsta tieksme 
uzkrāt un zema apetīte ieguldīt līdzekļus). Un agrāk vai vēlāk valstis 
nonāks jaunā cikliskā lejupslīdē (3). Jautājums  - kā ekonomiskās 
politikas instrumenti ir jāpielāgo, lai tie darbotos jaunas lejupslīdes 
gadījumā, kad daudzi no tradicionālās politikas instrumentiem jau būs 
izmantoti. 

Šajos apstākļos fiskālās un strukturālās politikas veidotājiem ir jārisina trīs 
svarīgi uzdevumi: 

1. Jāspēj uzņemties lielāku atbildību par izaugsmes stabilizēšanos 
īstermiņā , kad monetārā politika būs sasniegusi savu finiša 
taisni; vairākās valstīs monetārā politika ir ne tikai zaudējusi 
savu iedarbīgumu, bet arī savu “pirmās aizsardzības līnijas” 
funkciju, ierobežojot ekonomisko lejupslīdi un citas problēmas. 
Taču, ja politiskās sistēmas rada spiedienu uz īstermiņa fiskālo 
politiku, jārēķinās ar risku un papildu nedrošību. Šeit īpaši liela 
nozīme ir spējai nodrošināt pietiekamu ekonomikas stabilitāti, 
pamatojoties uz efektīviem automātiskiem stabilizēšanas 
mehānismiem (piemēram, sociālās apdrošināšanas sistēmām), 
kas tiek izmantoti, ekonomikas izaugsmes tempiem vājinoties, 
un kuru izmantošana tiek pārtraukta, ekonomikai 
atveseļojoties. 

2. Jāizveido spēcīgi buferi gadījumiem, kad procentu likmju un 
valūtas politika nav pieejama. Tās ir automātiskas neobligātas 
fiskālo stimulu paketes, kas tiek aktivizētas, izpaliekot 
nogurdinošiem politisko lēmumu pieņemšanas procesiem, 
piemēram, gadījumos, kad bezdarbs pārsniedzis iepriekš 
noteiktu robežu vai IKP samazinājies zem tās. Tikai zinot vien, 
ka šīs politikas īstenošana tiks uzsākta, pašam par sevi būtu 
jānodrošina, ka bezdarbs nepieaugs vai izaugsmes tempi 
nesamazināsies. 

3. Jārīkojas enerģiski, lai palielinātu ekonomiskās izaugsmes 
potenciālu. Dažām no pašreizējām negatīvajām tendencēm ir 
dabiski skaidrojumi (piemēram, iedzīvotāju novecošanās). 
Taču, ceļot ekonomikas produktivitāti ilgtermiņā un veicinot 
lielākus kapitālizdevumus, ir iespējams panākt reālo procentu 
likmju reversēšanos.  

Mazāka monetārās politikas loma 
Monetārā politika, kurai izdodas paaugstināt finanšu aktīvu cenas, bet kura 
neveicina ekonomikas izaugsmi un inflāciju – kopā ar raizēm par laicīgo 
stagnāciju un jaunu ekonomikas lejupslīdi – var izskaidrot gan ECB, gan 
Japānas bankas monetārās jomas lēmumus. Attiecīgi to lēmumus var 
uzskatīt par pirmo apstiprinājumu tam, ka mums nebūtu jārēķinās ar to, ka 
netradicionālas monetāro politikas ietvaros tiks sperti nākamie soļi. 

Taču saskaņā ar mūsu prognozēm ECB piedzīvos problēmas, spiežot uz 
inflācijas palielināšanu eirozonā. Proti, mēs joprojām uzskatām, ka pastāv 
liela varbūtība, ka ECB vēl nav izsmēlusi savas ekspansīvās monetārās 
politikas iespējas (aktīvu iegāžu termiņa pagarināšanas veidā). Taču, ja 
mēs tulkojam norises pasaulē pareizi un ja eirozonas valstis īstenos 
nedaudz ekspansīvākas fiskālās politikas, samazināsies varbūtība, ka ECB 
turpinās īstenot aktīvu pirkšanu. 

Ja 2016. gada notikumu un pēdējo mēnešu politikas taktikas tulkošana ir 
pareiza, finanšu tirgos ilgtermiņā ienesīgums nedaudz celsies (obligāciju 
pirkšanas apjomu samazināšanās un ilgstoši budžeta deficīti). Centrālajām 
bankām, iespējams, varētu būt pieņemama kontrolēta ilgtermiņa 
ienesīguma palielināšanās. Taču ilgstošs lejupvērsts spiediens uz īstermiņa 
globālo procentu likmju ienesīgumu joprojām būs galvenais faktors, kas 
noteiks ilgtermiņa ienesīgumu tendences turpmāk. 
 
Avots: SEB. 
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Terminoloģijas skaidrojums 

Izmantotā terminoloģija Skaidrojums 

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. 

G-20 20 finanšu ministru un Centrālo banku vadītāju grupa no pasaules 19 ekonomiski spēcīgākajām valstīm un 
Eiropas Savienības. G-20 tika izveidota 1999. gadā kā dalībvalstu forums ar mērķi apspriest globālās 
ekonomikas galvenos jautājumus. G-20 ir mandāts veicināt pasaules progresu un ekonomisko attīstību. 

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. 

Augsta kredītreitinga obligācijas  
Augsta ienesīguma obligācijas 

Augsta kredītreitinga obligācijas - obligācijas (valsts vai uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz 
salīdzinoši zemu saistību nepildīšanas risku. Obligācijas ar augstu ienesīgumu - obligācijas (valsts vai 
uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz salīdzinoši lielāku saistību nepildīšanas risku nekā 
investīciju augsta kredītreitinga  obligācijām. Ņemot vērā lielāku saistību nepildīšanas risku, šīs obligācijas ir 
ienesīgākas nekā augsta kredītreitinga 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 apzīmējumi "AAA" un "AA" (augsts kredītreitings) un "A" un "BBB" (vidējs kredītreitings) 
uzskatāmi par augsta kredītreitinga obligāciju apzīmējumu. Obligāciju kredītreitings, kas ir zemāks ("BB", "B", 
"CCC" utt.), uzskatāms par zemu kredītreitingu, un šādas obligācijas parasti dēvē par ļoti augsta riska 
obligācijām ar zemu kredītreitingu. 

Starptautiskais valūtas fonds 
(SVF) 

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. 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, kura ietvaros valsts monetārā iestāde (parasti centrālā banka) kontrolē naudas 
piedāvājumu (naudas piedāvājuma apmērs un pieauguma tempi) ekonomiskās izaugsmes un stabilitātes 
veicināšanai. Piemēram, naudas piedāvājumam ļoti strauji palielinoties, inflācijas tempi palielinās, un notiek 
ekonomikas "pārkaršana". Samazinot naudas piedāvājuma tempus pārāk strauji, arī ekonomikas izaugsme var 
palēnināties. Galvenie naudas piedāvājuma kontroles rīki iekļauj atvērtas tirgus operācijas (aktīvu pirkšanu un 
pārdošanu), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņas prasības komercbankām. 

Naftas Eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC) 

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

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. 

Naudas drukāšana ekonomikas 
„sildīšanai“ (QE) 

Neierasta monetārā politika, kuras ietvaros centrālā banka iepērk valsts vērtspapīrus vai citus vērtspapīrus no 
tirgus, lai samazinātu procentu likmes un palielinātu naudas piedāvājumu. Kvantitatīvā mīkstināšana palielina 
naudas piedāvājumu, pārplūdinot finanšu institūcijas ar kapitālu, cenšoties veicināt kreditēšanu un likviditāti. 

 ASV federālo rezervju 
iepludināšanas ekonomikā 
ierobežošana 

Šis jēdziens ir iekļauts ASV Federālo rezervju bankas (Centrālās bankas) lēmumā, lai samazinātu obligāciju 
pirkumu skaitu (naudas drukāšana ekonomikas „sildīšanai“). Naudas drukāšana ekonomikas „sildīšanai“ ir 
centrālās bankas monetārā politika, ko reizēm izmanto, lai palielinātu naudas masu vai iegādātos valsts 
vērtspapīrus vai citu nodrošinājumu tirgū. Naudas drukāšana ekonomikas „sildīšanai“ palielina naudas masu, 
pārpludinot finanšu iestādes ar kapitālu, mēģinot veicināt aizdevumu ņemšanas gadījumus un likviditāti. 

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

 
Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laika posmu līdz 2016. gada 31. oktobrim  

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2011 2012 2013 2014 2015 12 mēnešos 
Kopš 2016. 

gada 
sākuma 

ASV S&P 500 USD 0,0 % 13,4 % 29,6 % 13,4 % -0,7 % 2,3 % 4,0 % 

Eiropa  MSCI EURO EUR -16,5 % 15,6 % 19,6% 2,3 % 6,1 % -8,2 % -4,7 % 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD -23,3 % 13,2 % -2,9 % -40,0 % -8,1 % 7,1 % 18,8 % 

Āzija  MSCI EM Asia USD -19,1 % 18,1% -0,2 % 2,5 % -11,8 % 4,6 % 9,3 % 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD -21,9 % 5,4 % -15,7 % -14,8 % -32,9 % 30,2 % 42,8 % 

 
Iepriekš minētā informācija tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma ne par ieguldījumu konsultācijām, ne arī par kāda produkta vai pakalpojuma 
piedāvājumu. Šajā dokumentā aprakstītie materiāli un produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai personām, kas ir Amerikas 
Savienoto Valstu rezidenti (ASV personas), turklāt šāda izplatīšana varētu būt nelikumīga. SEB neatbild par investīciju lēmumiem, kuri 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. 
Ieguldīšana akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīta 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 lēmuma par ieguldīšanu pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar ieguldījumu 
veikšanu fondā, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījumu atbilstību un piemērotību. Ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam vērsties 
pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par investīcijām, kā arī vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv. 


