
Tirgus apskats 

Oktobrī pieredzējām līdz šim lielākās tirgus svārstības šogad, kas bija līdzīgas februārī novērotajām. Pagājušajā mēnesī 
akciju tirgos bija vērojams nozīmīgs kritums. Interesanti, ka tik lielām finanšu tirgu svārstībām nav skaidra iemesla. Starp 
vairākiem iespējamiem iemesliem var minēt saspīlējumus saistībā ar notiekošajiem tirdzniecības kariem, stingrāku FED 
monetāro politiku, raizēm par ienākšanu ekonomiskās izaugsmes cikla beigu fāzē, Brexit un Itālijas budžeta krīzi. No otras 
puses, pašreizējie ekonomikas fundamentālie rādītāji ir spēcīgi, bezdarba līmenis pasaulē turpina kristies un trešā 
ceturkšņa peļņas sezona liecina par stabiliem rezultātiem, īpaši ASV. Iepriekšminētais kopā ar citiem spēcīgiem pamata 
rādītājiem liecina par pasaules ekonomikas izaugsmes turpināšanos. Šķiet, pēdējā laikā investori ir atsākuši lūkoties 
vērtspapīru tirgus virzienā, saskatot tajā pievilcīgākas vērtības pēc notikušās izpārdošanas akciju tirgos. Saglabājot 
pozitīvāku attieksmi pret risku, kopumā līdz gada beigām sagaidām lielāku svārstīgumu. 
 
Akciju tirgus indeksu sniegums (līdz 2018. gada 31. oktobrim) 

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2018.
 g. 
okt. 

Kopš 
2018.
g. sāk. 

12 mēn. 2013 2014 2015 2016 2017 

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

Eiropa  MSCI EURO EUR -6,2% -8,5% -11,7% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 8,7% 

Austrum
eiropa 

MSCI EM Eastern 
Europe USD -6,3% -7,0% -2,8% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 12,9% 

Āzija  MSCI EM Asia USD -11,0% -18,5% -16,4% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 40,1% 

Latīņam
erika 

MSCI EM Latin 
America USD +3,4% -5,9% -5,2% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 20,8% 

 

Svarīgākie notikumi un prognozes 

Uzmanības centrā. Pēc oktobrī notikušās izpārdošanas akciju tirgos galvenā uzmanība tika pievērsta ASV vidustermiņa vēlēšanām. 
Vēlēšanu iznākums atbilda tirgus gaidām, tajos bija novērojama neliela spriedzes mazināšanās, un ietekme uz tirgu īstermiņā nebija liela. 
Demokrāti ir atguvuši kontroli Pārstāvju palātā, savukārt, republikāņi ir saglabājuši vairākumu Senātā. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, sadalīts 
Kongress nozīmē to, ka ir maz ticams, ka Trampa četru gadu prezidentūras atlikušajā termiņā notiks vēl kāda būtiska nodokļu 
samazināšanas kārta. Tas, ka nodokļu papildu samazināšana ir maz ticama, varētu nenākt par sliktu ASV ekonomikai. Jau īstenotie 
nodokļu samazināšanas pasākumi ir novājinājuši valsts finanses un nelabvēlīgi ietekmēs ekonomikas izaugsmi turpmākajos gados. 
Starpposma vēlēšanu iznākums neietekmē FED prognozes. Nesenais akciju pārdošanas vilnis izraisīja spekulācijas, ka FED varētu atlikt 
decembrī gaidāmo procentu likmju pieaugumu, taču mēs turpinām uzskatīt, ka FED palielinās procentu likmi šogad decembrī, kā arī 
nākamgad martā un jūnijā. Neskatoties uz to, ka republikāņi ir zaudējuši kontroli Baltajā namā, Tramps joprojām spēs kontrolēt ASV 
tirdzniecības politikas virzienu. Kongresam būs jāapstiprina jauni tirdzniecības līgumi, bet ASV prezidentam būs lieliskas iespējas ieviest 
tarifus un citus tirdzniecības šķēršļus. Kopumā faktiskā ASV tirdzniecības politika joprojām būs atkarīga no Trampa. 

ASV. Neskatoties uz to, ka pēdējā laikā ASV akciju tirgi ir cīnījušies ar grūtībām, ASV ekonomikas rādītāji joprojām ir  stabili. Bezdarbs 
līmenis septembrī samazinājās līdz 3,7%, sasniedzot viszemāko līmeni gandrīz 50 gadu laikā. Bezdarba kritums ir vairojis patērētāju 
uzticību, kas saglabājusies rekordaugstā līmenī. Izdevumi patēriņam bijuši nozīmīgs ASV IKP rādītāja virzītājspēks šā gada trešajā 
ceturksnī. Sākotnējās IKP aplēses par gada 3. ceturksni pieauga par 3,5% (salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni), 
pārsniedzot vienprātīgās prognozes. Tomēr neto eksporta rādītāji noteica ražošanas apjomu samazināšanos, jo uzņēmumi, iespējams, 
steidza importēt preces pirms plānotās tarifu paaugstināšanas. Tarifu paaugstināšana ASV ir radījusi bažas investoriem, savukārt, lielākie 
ASV uzņēmumi ir norādījuši uz iespējamo izmaksu pieaugumu lielāku tarifu dēļ. ASV valdības 10 gadu obligāciju ienesīgums oktobrī 
sasniedza 3,2%. Tik straujš pieaugums, šķiet, darīja raizes tirgus dalībniekiem. Taču jānorāda uz to, ka vislielāko ienesīguma pieaugumu 
noteica faktisko likmju palielināšanās, nevis bažas par inflācijas pieaugumu. Tādējādi ienesīgumu pieaugums notika pozitīvu iemeslu dēļ, 
kas liecina par veselīgām izaugsmes perspektīvām. 

Noslēgumam tuvojas 2018. gada 3. ceturkšņa uzņēmumu peļņas rādītāju pārskatu iesniegšanas sezona. Apkopotie uzņēmumu 
darbības rezultāti bijuši labi. Tomēr ieguldītājus satrauc pasūtījumu rezervēšana un signāli attiecībā uz nākotni. 

Eiropa. Eirozonas 3. ceturkšņa IKP statistika bija nedaudz neapmierinoša, radot jautājumus par reģiona, jo īpaši Itālijas sniegumu. IKP 
eirozonā palielinājās par 1,7% (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu), kas ir vājākais rādītājs kopš 2014. gada. No 
valstīm, kas līdz šim jau ir publicējušas savus datus, strauju izaugsmi ir uzrādījusi Francija, turpretī Itālijas izaugsmes tempi salīdzinājumā 
ar iepriekšējo ceturksni ir palēninājušies (pieaugums –0%). Iespējams, Itālijai nāksies saskarties ar grūtībām, arī mēģinot sasniegt jau 
kritizēto 2018. gada izaugsmes prognozi. Mēs, turpretī, uzskatām, ka eirozonas 3. ceturkšņa rādītāji bijuši vāji tikai īslaicīgi un 
nākotnē ir sagaidāma to uzlabošanās. Neskatoties uz lēnāku izaugsmi, ne visi darbības rezultātu dati Eiropā bijuši neapmierinoši. 
Stāvoklis darba tirgos uzlabojas, pieaugot nodarbinātībai. Arī nesenie Eiropas Centrālās bankas (ECB) veiktie banku aizdevumu 
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apsekojumi liecina, ka pieprasījums pēc kredītiem joprojām ir labs un aizdevumu izsniegšanas standarti vēl joprojām paredz atvieglojumus. 
Tam vajadzētu saglabāt iekšzemes ekonomikas izaugsmi. Savā nesenajā monetārās politikas sanāksmē ECB secināja, ka ienākošie dati ir  

nedaudz vājāki nekā gaidīts, taču atspoguļo notiekošo plaša mēroga izaugsmi. ECB ir saglabājusi savu kursu virzienā uz neto aktīvu iegādes 
izbeigšanu šā gada beigās. 

Attīstības valstu (AV) tirgi. Attīstības valstu tirgus plašāk nelabvēlīgi ietekmēja bažas par globālās tirdzniecības spriedzes iespējamām 
sekām, dažu valstu neaizsargātību pret stingrāku ASV monetāro politiku un obligāciju ienesīguma pieaugumu, kā arī plašāku izaugsmes 
samazināšanos Ķīnā. Amerikas Savienoto Valstu 10 gadu valsts obligāciju ienesīguma likme virs 3,2% radīja bažas īpaši attiecībā uz tām 
AV valstīm, kurām ir lielas dolāros nominētas parādsaistības. Tas viss, kopā ar nesenajiem risku mazināšanas pasākumiem radīja 
satricinājumus AV akciju tirgu visu oktobri, un tirgus kritums bija vairāk nekā 7%. Ķīnā šā gada 3. ceturksnī reģistrēts IKP pieaugums 
6,5% apmērā (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu). Tas ir nedaudz zemāks par vienprātīgajām prognozēm, taču joprojām 
stabils. Pieaugošās tirdzniecības spriedzes turpināšanās un apzināta Ķīnas varas iestāžu pāreja uz kredītu pieauguma tempu 
samazināšanu varētu mazināt izaugsmes tempus. Tomēr pašreiz Ķīnas iestādes vēlas stimulēt valsts ekonomiku, lai nepieļautu būtisku 
izaugsmes tempu palēnināšanos. Kopumā, neraugoties uz dažādiem riskiem, mūsu prognozes par AV izaugsmi saglabājušās pozitīvas 
visā prognožu periodā (2018.-2020. gadā).  

Kopumā vērtējot, pašreiz vissvarīgākais pozitīvais tirgus virzītājspēks ir pārliecinoša globālā ekonomiskā izaugsme. Pieaugums ir plašs 
gan reģionālā, gan nozaru ziņā, un to var raksturot kā ekonomiskā cikla brieduma izaugsmes periodu. Patērētāju uzticība sasniegusi visu 
laiku augstāko līmeni, uzņēmumu vidū valda labs noskaņojums, un kapitālieguldījumu apmērs pieaug. Atbilstoši vairākiem jaunākajiem 
pirkumu menedžeru rādītājiem ir skaidrs, ka indeksu līmenis ir vājinājies, lai gan joprojām uzskatāms par augstu. Globālais IKP pieaugums 
ir augsts, un uzņēmumu peļņa pieaug, taču pieaugums samazinās, ietekmējot gan novērtējumus, gan svārstīgumu un risku apetīti. 
Taču ekonomiskā cikla vēlīnā posmā tas ir normāli. Svarīgi, cik strauji notiks pāreja uz nākamo ekonomiskā cikla posmu (ekonomikas 
lejupslīdi). Pašlaik mēs nesaskatām pēkšņas ekonomikas lejupslīdes iemeslus un prognozējam labvēlīgu situāciju nākamajā gadā. 
Tomēr, tā kā akciju tirgu potenciāls varētu būt lielāks, kopumā sagaidām arī lielāku svārstīgumu. 

 

Termini 

Lietotie termini Paskaidrojums 
Fiskālā politika Fiskālā politika attiecas uz valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika ir valsts budžeta izmantošana ekonomiskās 

aktivitātes ietekmēšanai. Piemēram, ekonomiskajai izaugsmei samazinoties, valsts var iesaistīties un palielināt izdevumus 
pieprasījuma un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Tā var arī samazināt nodokļus, lai palielinātu iedzīvotāju un uzņēmumu 
pēcnodokļu ienākumus. 

Iekšzemes 
kopprodukts (IKP) 

Visu attiecīgās valsts teritorijā noteiktā laikposmā saražoto preču un sniegto pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē, parasti 
aprēķina IKP par gadu. IKP ietver gan privātā, gan publiskā sektora patēriņu, valsts izdevumus, ieguldījumus, kā arī eksportu un 
importu starpību attiecīgās teritorijas ietvaros. 

Ieguldījumu reitinga 
obligācijas,  
Spekulatīvās 
obligācijas 

Ieguldījuma reitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi zemu saistību 
nepildīšanas risku. Spekulatīvās obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par saistību 
neizpildes risku, kas ir salīdzinoši augstāks nekā ieguldījumu reitinga obligācijām. Lielāka saistību nepildīšanas riska dēļ no šīm 
obligācijām gūst lielāku procentu ienākumu nekā no ieguldījuma reitinga līmeņa obligācijām.  
Obligāciju kredītkvalitātes novērtēšanai divas galvenās kredītreitingu aģentūras „Standard & Poor's“ (S&P) un „Moody's“ izmanto 
dažādus apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B. Obligācijas, kurām S&P piešķīrusi apzīmējumus AAA vai 
AA (augsta kredītkvalitāte) un A vai BBB (vidēja kredītkvalitāte), ir uzskatāmas par ieguldījumu reitinga obligācijām. Zemāks 
obligāciju kredītreitings (apzīmējumi BB, B, CCC utt.) liecina par zemu kredītkvalitāti, un attiecīgās obligācijas parasti dēvē par 
spekulatīvām jeb augsta riska obligācijām (junk bonds). 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, kura ietvaros valsts monetārā iestāde (parasti — centrālā banka) kontrolē naudas masu (naudas 
masas pieauguma apjomu un ātrumu) ar mērķi veicināt ekonomisko izaugsmi un stabilitāti. Piemēram, naudas masai pieaugot 
pārāk strauji, inflācijas koeficients palielināsies, un notiek ekonomikas „pārkaršana”. Samazinot naudas masas pieauguma tempus 
pārāk strauji, arī ekonomiskā izaugsme var palēnināties. Galvenie naudas masas kontroles instrumenti iekļauj atvērtā tirgus 
operācijas (aktīvu pirkšana vai pārdošana), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņās prasības komercbankām. 

Iepirkuma 
menedžeru 
indekss (PMI) 

Rādītājs, kas raksturo ekonomisko situāciju rūpniecības nozarē. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus galvenos rādītājus: jaunos 
pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu, piegādātāju veiktās piegādes, kā arī nodarbinātības 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 vērojama 
bremzēšanās; ja rādītājs ir tieši 50, nav notikušas nekādas pārmaiņas. 

Ienesīgums Ienākums no ieguldījumiem. 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 ieguldījumu 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 ieguldījumu produktu ienesīgums, ne iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums 
vai pamatojums. 
Pirms lēmuma par ieguldījuma veikšanu pieņemšanas, 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 nepieciešams, sīkāku 
paskaidrojumu iegūšanai, 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. 
  

 


