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Tirgus apskats 
Stabilie 3. ceturkšņa peļņas sezonas rādītāji, globālās ekonomikas stāvokļa uzlabošanās, kā arī valdošais optimisms par ASV nodokļu reformu 
turpināja veicināt akciju cenu celšanos oktobrī. Strauji pieaugot naftas maisījuma Brent Crude Oil cenai (mēneša laikā tā palielinājās par 7%), 
pieauga arī izejvielu cenas. Amerikas Savienotajās Valstīs Dž. Pauels tika iecelts par Federālo rezervju sistēmas (FED) vadītāju. Viņš atbalsta 
gan pakāpenisku procentu likmju celšanu arī turpmāk, gan Baltā nama aicinājumus mīkstināt finanšu regulējumus. Eiropas Centrālā Banka 
(ECB) paziņojusi, ka 2018. gadā turpinās obligāciju pirkšanu. Tā raidījusi arī signālus, ka līdz 2019. gadam procentu likmju celšana nav 
paredzēta. No taktiskā viedokļa raugoties, kopumā mūsu riska tolerances līmenis saglabājas augstā līmenī. 

Akciju tirgi * Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 index, USD): 
+2,2% oktobrī 
+15,0% no gada sākuma 
+82,4% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+2,3% oktobrī 
+12,6% no gada sākuma 
+56,2% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-0,3% oktobrī 
+8,0% no gada sākuma 
-18,1% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+5,3% oktobrī 
+36,4% no gada sākuma 
+35,8% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-3,7% oktobrī 
+20,0% no gada sākuma 
-23,0% 5 gadu laikā 

ASV 3. ceturkšņa IKP izaugsmes rādītājs gada griezumā bija 3,1%, ko noteica privātie ieguldījumi un 
patēriņš. Pēc gausas attīstības posma ASV mazumtirdzniecības apjomi turpina palielināties. Patērētāju 
uzticības aptaujas atspoguļo pozitīvu tendenci. Uzņēmumu, jo sevišķi lielāko IT uzņēmumu 3. ceturkšņa 
pārskati uzrāda stabilus peļņas rādītājus. Līdz šim brīdim pašreizējā pārskatu sezonā ASV peļņas rādītāji 
bijuši labāki, nekā prognozēts. Taču no globālā viedokļa raugoties, analītiķi šobrīd sāk paaugstināt peļņas 
prognozes. ASV Senāts ir pieņēmis lēmumu par 2018. gada budžetu, kas vairojis izredzes, ka notiks 
nodokļu reforma (tostarp paredzot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus), kas varētu palielināt 
budžeta deficītu par 1,5 miljardiem USD nākamo desmit gadu laikā. Viss iepriekšminētais ir vairojis cerīgumu 
ieguldītāju vidū. Tirgus jau bija sagatavojies arī ziņām par jaunu FED vadītāja amata kandidātu. Jaunais FED 
vadītājs Dž. Pauels stāsies amatā februārī, beidzoties Dž. Jellenas pilnvaru termiņam. Sagaidāms, ka, 
veidojot turpmāko politiku, Pauels vadīsies pēc nepārtrauktības principa. Centrālā banka prognozē 
pakāpenisku procentu likmju celšanu, t.i., trīs reizes 2018. gadā un divas – 2019. gadā. Saskaņā ar mūsu 
prognozēm tās tiks celtas 3+1 reizi. 

Eiropas makroekonomiskās attīstības tempi turpināja uzlaboties un sekmēja reģiona stabilitātes 
palielinājumu akciju tirgos. 3. ceturksnī IKP Eirozonā sasniedz 0.6% (pirmā prognoze). Bezdarba līmeņa 
rādītāji nokrituši līdz savam zemākajam līmenim astoņu gadu laikā – 8,9 procentiem. Oktobrī PMI 
ražošanas nozares rādītāji uzrādīja stabilus rezultātus (58,6). Nedaudz uzlabojies arī patērētāju uzticības 
rādītājs (54,9) – turklāt tas turpina palielināties. Lielākais monetārās politikas mēneša notikums bija ECB 
oktobra sanāksme, kurā M. Dragi paziņoja par bankas kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) programmas termiņa 
pagarināšanu par deviņiem mēnešiem, kuru laikā paredzētas ikmēneša obligāciju iegādes 30 miljardu EUR 
vērtībā (no 2018. gada janvāra līdz septembrim). ECB ir skaidri norādījusi, ka bāzes procentu likmju celšana tiks 
atlikta vismaz līdz 2019. gadam. Inflācijas tempi Eirozonā būtiski ietekmēs QE izredzes, ņemot vērā negaidīti 
zemos inflācijas rādītājus oktobrī (1,4%). 

3. ceturkšņa IKP izaugsmes tempi Ķīnā sasniedza 6,8% – kā prognozēts. Šķiet, šajā valstī ir visi 
priekšnoteikumi, lai tā bez pūlēm sasniegtu savu izaugsmes mērķi – 6,5% gadā. Ķīnā notika 19. Nacionālās 
partijas kongress (NPK), kurā politikas formulēšanas nolūkā amatpersonas aplūkoja ne tikai izaugsmes 
rādītājus skaitliskā izteiksmē, bet arī kvalitatīvos rādītājus. Šī izmaiņa atbalsta tirgus viedokli par to, ka šobrīd 
Ķīnas iestādes priekšplānā ir izvirzījušas finanšu stabilitāti, taču vienlaicīgi tiks turpinātas arī svarīgas 
ekonomiskās reformas. Šī ir svarīga ziņa globālajiem finanšu tirgiem.  

Japānā tirgu uzmanības centrā bija vēlēšanas. Vēlētāju vairākums nobalsoja par pašreizējā Japānas 
premjera Šindzo Abes Liberāli demokrātisko partiju. Vēlēšanu rezultāti nozīmē to, ka tiks turpināta Japānas 
pašreizējā ekonomiskā un politiskā virzība, kas sekmē ekonomikas izaugsmi. Tā ir laba zīme, no augstākas 
riska tolerances viedokļa raugoties. 

Ir palielinājušās jēlnaftas cenas, ko sekmēja ieilgusī spriedze Irākas Kurdu apgabalā un cerības, ka OPEC 
vienosies par ražošanas apjomu samazināšanu. Šā mēneša sākumā naftas cenas sasniedza savu augstāko 
līmeni pēdējo divu gadu laikā, tas notika pēc Saūda Arābijā notikušajiem arestiem, kas bija saistīti ar 
kukuļošanu. Taču spriedze naftas tirgū un augstākas naftas cenas vēl kādu laiku var saglabāties. 

* Sīkāka informācija par indeksu vērtības svārstībām ir iekļauta šā dokumenta beigās
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Ietekme uz dažāda riska kategoriju ieguldījumiem 
Produktu 
grupa  Ietekme iepriekšējā mēneši un nākotnes perspektīvas 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems risks) 

Saistībā ar politisko spriedzi Spānijā un Itālijā oktobrī valdības obligāciju ienākumiem Eiropā bija novērojama samazināšanās 
tendence. ASV ienākumi uzrādīja palielinājumu saistībā ar Trampa lēmumu par nākamo FED vadītāju. Mēs neesam mainījuši 
savu viedokli – ilgākā termiņā mēs prognozējam ienākumu pieaugumu, ko noteiks labvēlīgākas ekonomiskās izaugsmes 
prognozes, kā arī mazāk piekāpīga FED un ECB monetārā politika. Prognozes par pakāpenisku galveno valdības obligāciju 
ienākumu pieaugumu veicinās ieguldījumus aktīvu klasēs ar mazāku procentu likmju jutīgumu un augstāku risku.  

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
risks) 

Oktobrī mūsu sabalansētā riska portfeļi turpināja uzrādīt stabilu atdevi. Mēs palielinājām kopējo risku ekspozīciju savos 
portfeļos vasarā, septembrī un oktobrī, samazinot fiksētā ienākuma ieguldījumu īpatsvaru un palielinot globālo akciju īpatsvaru. 
Attiecībā uz vidēja riska instrumentiem obligāciju tirgū – augstas peļņas obligācijām (AP), saskaņā ar mūsu prognozēm AP 
risku-atdeves profils ir samazinājies līdz tādam līmenim, ka jau ir piesardzīgi sagaidīt zemāku līmeni, neskatoties uz mūsu 
prognozēm par stabilas izaugsmes turpināšanos 2018. gadā. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts risks) 

Mēs uzturam augstāku riska līmeni savos ieguldījumos, jo uzskatām, ka makroekonomiskie rādītāji saglabāsies stabili. 
Pateicoties stabilai izaugsmei un labiem peļņas rādītājiem, tirgus kāpums vēl kādu laiku var saglabāties. Ja nu tomēr 
ekonomiskais cikls būtu lejupvērsts, riska faktori ar vislielāko ietekmi būtu: vērtības noteikšanas līmeņi un tirgus spēlētāju 
izvietojums, augsts globālais parāds, ģeopolitiskie riski, pieaugošās inflācijas, procentu likmju un obligāciju ienākuma 
iespējamās negatīvās sekas, kā arī centrālo banku darbības, kas vērstas uz pakāpenisku bāzes procentu likmju un bilanču 
normalizēšanu. Taču, mūsuprāt, ekonomiskās lejupslīdes varbūtība ir zema, neskatoties uz to, ka kopš 2009. gada esam 
piedzīvojuši gan ekonomikas atlabšanu, gan akciju tirgu kāpumu. Reģionu griezumā saskatām labākus apstākļus 
Āzijas/attīstības valstīs un Eiropā pretstatā ASV. 



Glossary 

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 ienākumiem. 

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 / 
Augstas peļņas (AP) 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 jeb augsta riska obligācijām. 

Naftas veidi: Brent and WTI naftas 
etaloni 

Brent Blend (Brent) un West Texas Intermediate (WTI jeb ASV vieglā jēlnafta) ir naftas etaloni, kurus izmanto, lai noteiktu citu 
zīmolu jēlnaftas cenu. Aptuveni divas trešdaļas no pasaulē noslēgto jēlnaftas piegādes līgumu skaita ietver atsauci uz Brent, 
padarot to par visplašāk izmantoto naftas etalonu. Faktiski Brent attiecas uz jēlnaftu, kuru iegūst Ziemeļjūrā starp Apvienoto 
Karalistu un Norvēģiju (Brent, Forties, Oseberg un Ekofisk). Tā kā šo naftu iegūst jūrā, to ir viegli transportēt uz citām attālākām 
vietām. Turpretī ASV vieglā jēlnafta jeb WTI nozīmē naftu, kuru iegūst no urbumiem (un transportē ASV pa cauruļvadu uz 
Kušingu Oklahomas pavalstī). Viens no trūkumiem ir WTI jēlnaftas iegūšana – naftas urbumi atrodas uz sauszemes, tāpēc 
jēlnaftas transportēšanas izmaksas uz noteiktām pasaules valstīm ir samērā augstas. WTI ir galvenais ASV patērētās naftas 
etalons. 

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: jauni pasūtījumi, 
krājumu līmenis, ražošana, piegādes un nodarbinātības vide. PMI virs 50 liecina par ražošanas sektora pieaugumu 
salīdzinājumā ar iepriekšējo mēneši, PMI zem 50 – par samazinājumu. Savukārt, ja PMI ir tieši 50, tas nozīmē, ka stāvoklī nav 
notikušas nekādas izmaiņas. 

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 laikposmu līdz 2017. gada 31. oktobrim  

Reģions Indekss Valūta 
Rezultāti 

2012 2013 2014 2015 2016 12 months 2017 YTD 

ASV S&P 500 USD 13,4% 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 21,1% 15,0% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 20,3% 12,6% 

Austrum- 
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 20,9% 8,0% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 29,6% 36,4% 

Latīņ- 
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 7,5% 20,0% 

 
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. 
 


