
 

 

 

Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Eiropas un ASV ekonomiskā un monetārā politika 

joprojām atšķiras 
 

  2014. gada oktobris 
Tirgus apskats 
Pēdējā laikā tirgus dalībniekus vairāk satrauc nevis tas, ka ASV Federālo rezervju sistēma varētu ieviest stingrāku monetāro politiku, bet 
gan citi jautājumi, jo īpaši Eiropas un Ķīnas ekonomiskā izaugsme. Investori turpina uzmanīgi sekot saspringtajai ģeopolitiskajai situācijai 
Krievijā un Tuvajos Austrumos. Arī nesenie protesti, kas notika Honkongā, ir negatīvi ietekmējuši tirgus dalībnieku noskaņojumu. Tomēr 
ASV ekonomikas izaugsme, kas kļūst arvien stabilāka, un stimulējošā monetārā politika, kura joprojām tiek īstenota Eiropas valstīs, 
visdrīzāk iedrošinās investorus pievērst lielāku uzmanību riska aktīviem. Paredzams, ka šajā rudenī akciju tirgos joprojām saglabāsies 
salīdzinoši augsts peļņas potenciāls. 

Vērtspapīru tirgus rādītāji* Svarīgākie notikumi Prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
-1,6% septembrī 
+6,7% kopš gada sākuma 
+86,6% piecu gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+1,3% septembrī 
+3,3% kopš gada sākuma 
+20,0% piecu gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-3,9% septembrī 
-17,4% kopš gada sākuma 
-13,4% piecu gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-6,0% septembrī 
+3,1% kopš gada sākuma 
+22,2% piecu gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-13,5% septembrī 
-0,9% kopš gada sākuma 
-14,1% piecu gadu laikā 

• ASV ekonomiskās izaugsmes 
vērtējums 2014. gada otrajā 
ceturksnī gada izteiksmē pieauga 
no 4,2% līdz 4,6%, tātad otrajā 
ceturksnī notikusi straujākā 
ekonomiskā izaugsme kopš 
2011. gada ceturtā ceturkšņa. 
Septembrī ASV darba tirgus radītāji 
bija daudz labāki, nekā iepriekš 
prognozēts, proti, tika izveidoti 
248 000 jaunu darba vietu, bet 
bezdarba līmenis samazinājās no 
6,1% līdz 5,9%. Citi svarīgākie 
makroekonomikas dati ASV 
joprojām liecina par ekonomikas 
atveseļošanos.  

• ECB noteiktā eirozonas procentu 
pamatlikme joprojām ir nemainīga 
un rekordzema, proti, 0,05%. ECB 
nav sniegusi arī nekādu papildu 
informāciju par obligāciju 
iepirkšanas programmas 
paplašināšanu. Skotijas iedzīvotāji 
nobalsoja par Skotijas palikšanu 
Apvienotās Karalistes sastāvā, 
vismaz daļēji novēršot nedrošību 
un nenoteiktību, kas būtu radusies, 
Skotijas iedzīvotājiem nobalsojot 
par neatkarību. 

• Politiskie protesti, ko Honkongā 
uzsākuši demokrātijas atbalstītāji, 
satrauc investorus, jo nav zināms, 
kā šī situācija varētu attīstīties. 

• Ķīnas sliktie ekonomiskie dati 
radīja bažas, ka pasaules otrās 
lielākās ekonomikas izaugsme 
varētu palēnināties. 

ASV otrā ceturkšņa IKP izaugsmes datu korekcija uz augšu un jaunākie 
publiskotie ekonomikas dati, tostarp augstie darba tirgus rādītāji, 
liecina, ka ASV ekonomika trešajā ceturksnī ir turpinājusi salīdzinoši 
strauji attīstīties (iespējams, izaugsme ir bijusi nedaudz lēnāka nekā 
otrajā ceturksnī). Īpaši strauja izaugsme vērojama mājokļu un apstrādes 
rūpniecības nozarē. Augsto makroekonomisko rādītāju dēļ palielinājās 
bažas, ka Federālo rezervju sistēma varētu palielināt procentu likmes 
agrāk nekā 2015. gada vidū, kā šobrīd prognozē tirgus dalībnieki (SEB 
prognozē, ka procentu pamatlikme pirmo reizi tiks paaugstināta 
2015. gada aprīlī). Iespējams, Federālo rezervju sistēma nesteigsies 
strauji paaugstināt procentu likmes, ja nebūs sasniegts vēlamais 
inflācijas līmenis 2%. Jaunākie dati liecina, ka inflācija, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, sasniegusi 1,5%. Patērētāju noskaņojums septembrī 
nedaudz pasliktinājās, bet kopumā joprojām ir pozitīvs. Tomēr 
noskaņojuma pasliktināšanās liecina, ka nākamo mēnešu laikā varētu 
samazināties patēriņa izdevumi. 

Jaunākie publiskotie eirozonas ekonomikas dati ir sliktāki nekā iepriekš, 
tātad eirozonas ekonomiskā izaugsme septembrī kļuvusi vēl lēnāka. 
Tirgus dalībnieki no Eiropas Centrālās bankas (ECB) gaida 
apliecinājumu, ka banka ir stingri apņēmusies atbalstīt eirozonas valstu 
ekonomiku. Diemžēl ECB paziņojumi pēc pēdējās sanāksmes šā mēneša 
sākumā sākotnēji sagādāja vilšanos. Kā jau iepriekš prognozēts, ECB 
saglabāja nemainīgu procentu likmi 0,05%, taču ECB prezidents 
M. Dragi (M. Draghi) nekonkretizēja, cik lielu aktīvu daudzumu ECB 
kopumā varētu iegādāties aktīvu iepirkšanas programmā. Investori 
joprojām gaida plašākus ekonomikas stimulēšanas pasākumus, kas 
līdzinātos ASV īstenotajai kvantitatīvajai naudas piedāvājuma politikai. 
Tomēr ECB īstenotie pasākumi, kas ietver ilgtermiņa refinansēšanas 
operācijas (long-term refinancing operations; LTRO), ar aktīviem 
nodrošināto vērtspapīru (asset-backed securities; ABS) un segto 
obligāciju iepirkšanas programmas, ir pietiekami būtiski un liecina par 
bankas apņemšanos atbalstīt eirozonas valstu ekonomisko izaugsmi un 
mazināt dezinflācijas draudus. 

Honkongas protestu iemesls ir protestētāju neapmierinātība ar Ķīnas 
centrālās valdības ierosinājumu 2017. gadā paredzētajās Honkongas 
vadītāja vēlēšanās ļaut piedalīties tikai tiem kandidātiem, kurus iepriekš 
novērtējusi un apstiprinājusi Ķīnas valdība. Demokrātijas atbalstītāji 
vēlas, lai tiktu sarīkotas neatkarīgas vēlēšanas, un šobrīd ir piekrituši 
piedalīties oficiālās sarunās, ja vien tiks ievēroti trīs pamatprincipi – ja 
notiks vairākas sarunu kārtas, visas iesaistītās puses ievēros vienādus 
nosacījumus un valdība apņemsies apstiprināt un īstenot sarunās 
panāktās vienošanās. 

Ķīnas jaunākie makroekonomiskie dati liecina par lēnāku rūpniecības 
produkcijas apjoma pieaugumu. Arī mazumtirdzniecības apjoms 
palielinās lēnāk, nekā iepriekš prognozēts, tātad patērētāji ir kļuvuši 
piesardzīgāki. Taču Ķīnas Tautas banka ir paziņojusi par papildu 
stimulēšanas pasākumu ieviešanu (tostarp par hipotekāro aizdevumu 
prasību pazemināšanu), lai novērstu ekonomiskās izaugsmes 
palēnināšanos. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām atrodama dokumenta beigās. 
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Jaunāko notikumu ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 
Produktu 
grupa Pagājušā mēneša notikumu ietekme un turpmākās prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Pagājušajā mēnesī samazinājās valsts obligāciju ienesīgums. Eiropas valstu obligāciju ienesīgums ir sasniedzis 
rekordzemu līmeni, taču uzskatām, ka drīzumā obligāciju ienesīgums atkal palielināsies. Pieņemot, ka 2015. gadā 
Eiropā palielināsies inflācija un Federālo rezervju sistēma sāks paaugstināt procentu pamatlikmes, paredzams, ka 
valsts obligāciju ienesīgums gan Eiropā, gan ASV palielināsies. Investīciju līmeņa uzņēmumu obligāciju un valsts 
obligāciju ienesīguma starpība ir mazāka nekā jebkad iepriekš, tāpēc varbūtība, ka investīciju līmeņa uzņēmumu 
obligāciju cena varētu palielināties, ir samazinājusies. Šajā procentu likmju ciklā labvēlīgākais periods 
ieguldījumiem investīciju līmeņa uzņēmumu obligācijās jau ir aiz muguras. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Akciju tirgus un obligāciju tirgus svārstības pagājušajā mēnesī dažādi ietekmēja mūsu sabalansētos ieguldījumu 
portfeļus (portfeļus, kuros iekļauti dažādu klašu aktīvi). Pieaugot spekulatīvo obligāciju un valsts obligāciju 
ienesīguma starpībai, īstermiņā spekulatīvo obligāciju tirgū ir palielinājies peļņas potenciāls. Tomēr joprojām 
saglabājas risks, ka valsts obligāciju ienesīgums nākamā gada laikā varētu pakāpeniski palielināties, tāpēc 
spekulatīvās obligācijas ar mazāku ilguma rādītāju šobrīd ir pievilcīgākas nekā tās, kurām ilguma rādītājs ir lielāks. 
Ilgtermiņā spekulatīvās obligācijas joprojām vērtējam piesardzīgi. Prognozes par sabalansēto portfeļu 
ieguldījumiem ar augstāku riska līmeni norādītas augsta riska ieguldījumu sadaļā. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Akciju tirgos pagājušajā mēnesī tika sasniegti ļoti atšķirīgi rezultāti. Bažas par eirozonas valstu ekonomikas 
stagnāciju, Ķīnas ekonomiskās izaugsmes tempu samazināšanās un ģeopolitiskā nestabilitāte īpaši negatīvi 
ietekmēja jaunattīstības valstu akcijas, turpretim attīstīto valstu akciju tirgos šo faktoru ietekme nebija tik liela. Ja 
ASV turpināsies tikpat strauja ekonomikas izaugsme kā līdz šim, varam cerēt, ka rudens otrajā pusē ASV ekonomikas 
attīstība varētu pozitīvi ietekmēt arī Eiropas valstu ekonomiku. Tikmēr investori gaida, ka ECB ieviesīs papildu 
stimulēšanas pasākumus, t. i., sāks īstenot obligāciju iepirkšanas programmu. Ņemot vērā, ka eirozonas valstu 
ekonomikas izaugsme rudens otrajā pusē varētu kļūt straujāka, šķiet, ka investorus arī turpmāk visvairāk varētu 
interesēt ieguldījumi akcijās. 

 
Mēneša tēma 
Apsteidzošie, atpaliekošie un sakrītošie rādītāji 
(2.Daļa) 

Ziņās katru dienu tiek pieminēti dažādi ekonomiskie rādītāji. Ekonomiskie 
rādītāji būtībā ir ekonomiskās statistikas dati, bet vai varam būt droši, ka 
pareizi saprotam procesus, ko šie dati atspoguļo, un informāciju, ko tie 
var sniegt? Ekonomiskie rādītāji var būtiski ietekmēt tirgus norises, jo 
investori, pieņemot lēmumus, izmanto visu pieejamo informāciju. Tāpēc 
ir svarīgi saprast, kā pareizi interpretēt un analizēt dažādus ekonomiskos 
rādītājus. Ja vairāki ekonomiskie rādītāji liecina par to, ka ekonomiskā 
izaugsme turpmāk būs straujāka vai, gluži pretēji, lēnāka, nekā 
prognozēts iepriekš, investori var nolemt mainīt ieguldījumu stratēģiju. 
Lai pilnībā izprastu ekonomiskos rādītājus, vispirms jāsaprot, kādas ir šo 
rādītāju atšķirības. Viena no svarīgākajām atšķirībām ir saistīta ar laika 
ritumu. Tas nozīmē, ka ekonomiskie rādītāji var atspoguļot līdzšinējo 
ekonomisko situāciju, šābrīža ekonomisko situāciju vai ekonomiskās 
situācijas turpmāko attīstību. Tāpēc ekonomiskos rādītājus var iedalīt 
apsteidzošajos, atpaliekošajos un sakrītošajos rādītājos. Šajā rakstā 
īsumā raksturosim šos trīs ekonomisko rādītāju veidus un sīkāk 
analizēsim atpaliekošos un  sakrītošos rādītājus.  

Trīs ekonomisko rādītāju veidi 
Lai izskaidrotu minētos trīs ekonomisko rādītāju veidus,varam norādīt kādu 
vienkāršu piemēru. Iedomājieties, ka braucat ar automašīnu. Apsteidzošos 
rādītājus mūsu piemērā simbolizē automašīnas vējstikls, caur kuru varat 
redzēt, kur nonāksiet pēc brīža. Atpaliekošos rādītājus simbolizē automašīnas 
atpakaļskata spogulis, kurā varat redzēt, kur atradāties pirms brīža. 
Visbeidzot sakrītošos rādītājus simbolizē automašīnas sānu logi, pa kuriem 
varat redzēt, kam braucat garām konkrētajā brīdī. Runājot par ekonomiku, 
apsteidzošie rādītāji ir izmērāmi ekonomiskie faktori, kas mainās, pirms 
ekonomika sākusi attīstīties atbilstoši noteiktam modelim vai tendencei. 
Apsteidzošie ekonomiskie rādītāji investoriem ir vissvarīgākie, jo tie palīdz 
paredzēt ekonomiskās situācijas turpmāko attīstību. Atpaliekošie rādītāji ir 
izmērāmi ekonomiskie faktori, kas mainās pēc tam, kad ekonomika ir sākusi 
attīstīties atbilstoši noteiktam modelim vai tendencei. Atpaliekošie rādītāji 
sniedz pārskatu par iepriekšējās darbības rezultātiem un atspoguļo vēsturisko 
ekonomisko situāciju. Sakrītošie rādītāji mainās vienlaicīgi ar ekonomisko 
apstākļu izmaiņām. Šie rādītāji ir svarīgi, jo tie ļauj ekonomistiem un politikas 
veidotājiem novērtēt aktuālo ekonomisko situāciju. Turpmāk sīkāk aplūkosim 
apsteidzošos rādītājus, minot arī dažus konkrētus piemērus. 

Atpaliekošie radītāji 
Atšķirībā no apsteidzošajiem rādītājiem atpaliekošie rādītāji mainās pēc tam, 
kad pārmaiņas ekonomikā jau ir notikušas. Lai gan šie rādītāji parasti neļauj 
prognozēt ekonomikas turpmāko attīstību, tie palīdz spriest, kā laika gaitā 
mainās ekonomiskā situācija, un var palīdzēt saskatīt ilgtermiņa tendences. 

Par būtiskāko ekonomiskās situācijas mērauklu ekonomisti parasti uzskata 
iekšzemes kopprodukta (IKP) izmaiņas. Lai gan šis rādītājs attiecas uz 
pārmaiņām, kas jau ir notikušas, un neļauj spriest par to, kas notiks turpmāk, 
uzņēmumi tomēr regulē inventāra un algu izdevumus un citus ieguldījumus, 
pamatojoties uz IKP izmaiņām. IKP palielināšanās liecina par ekonomikas 
izaugsmi. IKP ir arī viens no noteicošajiem faktoriem, kas ļauj spriest, vai 
ekonomikā nav sākusies recesija. Praksē par drīzu recesiju visbiežāk ir pamats 
uztraukties tad, ja IKP turpina samazināties vairāk nekā divus ceturkšņus pēc 
kārtas. Tomēr arī IKP rādītājam ir trūkumi. Dažādu programmu, piemēram, 

kvantitatīvās naudas piedāvājuma politikas un pārmērīgu valsts izdevumu 
dēļ, IKP rādītājs tāpat kā akciju tirgus rādītāji var izrādīties maldinošs.  

Bezdarba līmenis ir ļoti svarīgs rādītājs, kas darba meklētāju skaitu izteic kā 
procentuālo daļu no kopējā darbaspēka. Ja ekonomika ir pietiekami spēcīga 
un stabila, bezdarba līmenis sasniedz 3–5%. Ja valstī ir augsts bezdarba 
līmenis, patērētājiem ir mazāk naudas tēriņiem. Tas negatīvi ietekmē 
mazumtirdzniecību, IKP, mājokļu tirgu un akciju cenas, kā arī daudzus citus 
ekonomiskos rādītājus. Ekonomikas stimulēšanas un bezdarba 
samazināšanas pasākumu izmaksu dēļ var palielināties arī valsts parāds. 
Tomēr arī bezdarba līmenis tāpat kā vairums rādītāju var būt maldinošs. Šis 
rādītājs atspoguļo tikai to bezdarbnieku daļu, kas jau kādu laiku (parasti 
četras nedēļas) aktīvi meklē darbu, turklāt, nosakot bezdarba līmeni, darba 
ņēmēji, kuri strādā nepilnu darba dienu, tiek uzskatīti par pilnīgi 
nodarbinātiem. Tāpēc faktiskais bezdarba līmenis var izrādīties krietni 
augstāks par oficiāli noteikto. Alternatīvs risinājums būtu noteikt bezdarba 
līmeni, attiecīgajos aprēķinos iekļaujot arī personas, kuras ar darbaspēku ir 
saistītas minimāli (t. i., personas, kuras vairs nemeklē darbu, bet labprāt 
atsāktu strādāt, ja uzlabotos ekonomiskā situācija), un darba ņēmējus, kuri 
var atrast tikai nepilna laika darbu. 

Vēl viens atpaliekošais rādītājs ir inflācijas rādītājs – patēriņa cenu 
indekss (PCI). PCI aprēķina, nosakot pirmās nepieciešamības preču un 
pakalpojumu cenu. Augsta inflācijas līmeņa dēļ valūtas vērtība var 
samazināties ātrāk, nekā palielinās vidusmēra patērētāja ienākumi, kas varētu 
atsvērt cenu pieaugumu. Tādējādi mazinās patērētāju pirktspēja un 
pasliktinās vidējais dzīves līmenis. Savukārt deflācija liecina par to, ka 
ekonomiskā situācija ir ļoti slikta. Inflācija ir viens no atpaliekošajiem 
rādītājiem, jo kopējā ekonomiskā aktivitāte patēriņa cenas ietekmē salīdzinoši 
vēlu. Piemēram, patēriņa cenas visdrīzāk sāks paaugstināties tikai tad, kad 
ekonomikas attīstības ciklā recesijas posms būs beidzies un būs sākusies 
strauja izaugsme. Patēriņa cenas visdrīzāk sāks samazināties tikai vairākus 
mēnešus pēc tam, kad ekonomikas attīstības ciklā būs sasniegs augstākais 
punkts un sākusies ekonomikas sašaurināšanās. Ekonomiskā situācija 
vienmēr ietekmē patēriņa cenas, taču šī ietekme nav jūtama uzreiz. Lai 
patēriņa cenu indekss atspoguļotu sarežģīto cēloņsakarību virkni, ir vajadzīgs 
ilgāks laiks.  

Vēl viens būtisks ekonomikas izaugsmes atpaliekošais rādītājs ir procentu 
likmes. Procentu likme ir cena, kas jāmaksā par aizņēmumu, un to aprēķina, 
pamatojoties uz procentu pamatlikmēm, ko nosaka centrālās bankas. 
Minētās likmes mainās atkarībā no ekonomiskās situācijas un tirgus 
apstākļiem. Ja likme tiek paaugstināta, bankām un citiem aizdevējiem ir 
jāmaksā augstākās procentu likmes, lai saņemtu naudu. Minētie aizdevēji 
aizdod naudu kredītņēmējiem ar augstākām procentu likmēm, lai atsvērtu 
centrālās bankas noteikto likmju izdevumus. Tas mazina kredītņēmēju vēlmi 
aizņemties. Augstas procentu likmes attur patērētājus no parādsaistību 
uzņemšanās, bet uzņēmumus – no darbības paplašināšanas. Līdz ar to 
apstājas arī IKP izaugsme. Ja procentu likmes ir pārāk zemas, var palielināties 
gan pieprasījums pēc naudas, gan inflācijas draudi, kas, kā jau iepriekš 
minējām, var būtiski ietekmēt ekonomiku un valūtas vērtību. Tātad procentu 
likmes rāda gan pašreizējo ekonomisko situāciju, gan to, kā ekonomika varētu 
attīstīties turpmāk. 

Sakrītošie rādītāji 
Sakrītošie rādītāji neparedz ekonomikas turpmāko attīstību. Tie mainās 
vienlaicīgi ar ekonomiskās situācijas vai akciju tirgus apstākļu izmaiņām un 
palīdz ekonomistiem un investoriem noteikt, kādā attīstības cikla posmā 
ekonomika šobrīd atrodas. 
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Viens no sakrītošajiem rādītājiem ir algu izmaksas saraksts. Ziņas par algu 
izmaksas sarakstu atspoguļo pieņemto un atlaisto darbinieku skaita faktiskās 
izmaiņas, un šos datus uzskata par vispāratzītu ekonomiskās situācijas 
mērauklu. Šis rādītājs atspoguļo to, cik daudz jaunu darbinieku uzņēmumiem 
jāpieņem darbā, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc precēm un 
pakalpojumiem, un otrādi – cik daudz darbinieku jāatlaiž, ja pieprasījums 
samazinās. 

Iedzīvotāju ienākuma līmenis tiek aprēķināts tā, lai tas aptvertu visus 
ienākumus no visiem ienākumu avotiem un atbilstoši koriģēts, ņemot vērā 
inflāciju. Šā rādītāja mērķis ir noteikt, kādas ir patiesās iedzīvotāju algas un 
citi ienākumi. Iedzīvotāju ienākuma līmenis ir svarīgs sakrītošais rādītājs, kas 
ietekmē privātpersonu patēriņu. Patērētāju izdevumi būtiski ietekmē 
ekonomikas attīstību, tāpēc valsts statistikas organizācijas, ekonomisti un 
analītiķi uzmanīgi seko iedzīvotāju ienākuma tendencēm ceturkšņa un gada 
izteiksmē. Ekonomikai paplašinoties, iedzīvotāju ienākumi parasti palielinās; 
recesijas laikā iedzīvotāju ienākumi nedaudz samazinās vai paliek nemainīgi. 

Ziņas par rūpnieciskās ražošanas apjomu, kas raksturo kopējā rūpniecības 
produkcijas apjoma dinamiku, arī uzskata par sakrītošo rādītāju. Tas nozīmē, 
ka rūpnieciskās ražošanas apjoma izmaiņas parasti atspoguļo līdzīgas 
pārmaiņas ekonomiskajā aktivitātē kopumā un attiecīgi arī IKP izmaiņas. 

Saliktie indeksi 
Praksē izmanto arī citus atpaliekošos un sakrītošos rādītājus, taču šajā rakstā 
minētie rādītāji, iespējams, ir vissvarīgākie. Praksē izmanto arī dažādas 
minēto rādītāju kombinācijas – apsteidzošo vai atpaliekošo rādītāju 
saliktos indeksus. Šādi indeksi ir, piemēram, organizācijas „The Conference 
Board” atpaliekošo ekonomisko rādītāju indekss (Lagging Economic Index; 

LAG) un sakrītošo ekonomisko rādītāju indekss (Coincident Economic Index; 

CEI). Apkopojot vairākus rādītājus un izveidojot indeksu, iespējams izvairīties 

no īstermiņa neprecizitātēm atsevišķu rādītāju dēļ un iegūt daudz precīzākus 
datus. 

„The Conference Board” atpaliekošo ekonomisko rādītāju indekss un 
sakrītošo ekonomisko rādītāju indekss:    
http://www.conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=1 

The Conference Board” atpaliekošo ekonomisko rādītāju indekss atspoguļo 
iepriekšējo mēnešu ekonomiskās aktivitātes, tāpēc to izmanto, lai pēc 
notikušā apstiprinātu, ka ekonomistu vērtējums par tā brīža ekonomisko 
situāciju ir bijis pareizs. Šim nolūkam atpaliekošo ekonomisko rādītāju 
indeksu ieteicams izmantot kopā ar sakrītošo ekonomisko rādītāju indeksu un 
apsteidzošo rādītāju salikto indeksu (Composite Index of Leading Indicators; 

LEI). Sakrītošo ekonomisko rādītāju indeksa dati parasti vai nu atbilst, vai ir 
pretrunā apsteidzošo rādītāju indeksa tendencēm, kā arī akciju cenām 
kopumā. Ja sakrītošo ekonomisko rādītāju indeksa dati atbilst apsteidzošo 
rādītāju indeksam, tas ir būtisks signāls, ka pašreizējā ekonomikas attīstība 
turpināsies, savukārt jebkādas atšķirības būtu jāuztver kā brīdinājums. 
Sakrītošo rādītāju pasliktināšanās parasti nozīmē, ka drīzumā pasliktināsies 
arī atpaliekošo ekonomisko rādītāju indeksa dati. Tādā gadījumā tirgus 
dalībniekiem būtu atbilstoši jāregulē darījumi. Tirgus dalībnieki, kuri iemācās 
sekmīgi izmantot apsteidzošos, sakrītošos un atpaliekošos rādītājus, gūst 
plašu priekšstatu par potenciāli ienesīgām tirdzniecības darījumu iespējām. 
 

Avoti: „The Conference Board”, Federālo rezervju sistēma, CFA institūts, 

Investopedia 

  
Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri 
(asset-backed security; ABS) 

Finanšu instrumenti, kas nodrošināti ar aizdevumiem, nomas līgumiem vai debitoru parādiem, izņemot vērtspapīrus, 
kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu un hipotēku. Investoru gadījumā ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegāde ir 
alternatīva ieguldījumiem uzņēmumu obligācijās. 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu to gatavo preču un pakalpojumu monetārā vērtība, kas saražotas kādas valsts teritorijā noteiktā laika posmā 
(parasti aprēķina gada IKP). IKP ietver visu privāto un valsts patēriņu, valsts izdevumus, ieguldījumus un eksporta un 
importa starpību, kas attiecas uz noteikto teritoriju. 

Ilgums Preču un pakalpojumu cenu vispārēja samazināšanās. Deflāciju var izraisīt apgrozībā esošā naudas daudzuma 
samazināšanās, kā arī valsts vai personisko izdevumu samazināšana. Deflācija ir inflācijas pretstats, un tā ir 
cieši saistīta ar bezdarba līmeņa palielināšanos, jo ekonomikā samazinās pieprasījums pēc precēm un 
pakalpojumiem, kas savukārt var izraisīt depresiju. Centrālās bankas cenšas apturēt smagu deflāciju, kā arī 
smagu inflāciju, lai iespējami mazinātu pārāk strauju cenu samazināšanos. 

Investīciju līmeņa obligācijas,  
spekulatīvās obligācijas 

Investīciju līmeņa obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par salīdzinoši 
zemu saistību neizpildes risku. Spekulatīvās obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais 
kredītreitings liecina par saistību neizpildes risku, kas ir salīdzinoši augstāks nekā investīciju līmeņa obligācijām. Tā kā 
saistību neizpildes risks ir lielāks, šīs obligācijas maksā lielākus kupona maksājumus, t. i., ir ienesīgākas nekā investīciju 
līmeņa obligācijas.  
Lai norādītu obligāciju kredītkvalitātes vērtējumu, 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 
aģentūra „S&P”piešķīrusi apzīmējumu AAA vai AA (augsta kredītkvalitāte) un A vai BBB (vidēja kredītkvalitāte), ir 
uzskatāmas par investīciju līmeņa obligācijām. Zemāks obligāciju kredītreitings (apzīmējumi BB, B, CCC utt.) liecina par 
zemu kredītkvalitāti, un attiecīgās obligācijas parasti dēvē par spekulatīvajām vai augsta riska obligācijām. 

Ilgtermiņa refinansēšanas 
operācijas (long-term refinancing 

operations; LTRO), ilgāka termiņa 
refinansēšanas mērķoperācijas 
(targeted longer-term refinancing 

operations; TLTRO) 

Ilgtermiņa refinansēšanas operācijas ir lēto aizdevumu programma (naudas aizdevumi ar ļoti zemām procentu 
likmēm), kas ir domāta Eiropas bankām un par kuras ieviešanu Eiropas Centrālā banka (ECB) paziņoja 2011. gada 
beigās, lai tādējādi mazinātu eirozonas ekonomisko krīzi. Šādas lētas naudas injekcijas nozīmē to, ka bankas var 
izmantot šos līdzekļus, lai iegādātos aktīvus ar augstāku ienesīgumu un tādējādi gūtu peļņu vai lai aizdotu vairāk 
naudas uzņēmumiem un patērētājiem, kas savukārt varētu stimulēt reālās ekonomikas izaugsmi. 2014. gada vasarā 
ECB nolēma divu gadu laikā ieviest virkni ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (TLTRO), lai rosinātu eirozonas 
bankas kreditēt nefinanšu privāto sektoru, izņemot aizdevumu piešķiršanu mājsaimniecībām mājokļa iegādei. 

Statistika par darbavietu skaitu 
ārpus lauksaimniecības sektora 
(non-farm payrolls) 

Tas ir svarīgs statistikas un ekonomiskais rādītājs, ko vispārējā darba tirgus apskata ietvaros katru mēnesi publisko 
Amerikas Savienoto Valstu Nodarbinātības departaments. Kopējā statistika par darbavietu skaitu ārpus 
lauksaimniecības sektora aptver aptuveni 80% strādājošo, kuri veido ASV iekšzemes kopproduktu (šis rādītājs neietver 
laukstrādniekus, mājkalpotājus, kā arī bezpeļņas organizāciju darbiniekus). Statistiku par darbavietu skaitu ārpus 
lauksaimniecības sektora publisko reizi mēnesī. Šos datus izmanto, lai palīdzētu valsts politikas veidotājiem un 
ekonomistiem noteikt, kāda ir ekonomiskā situācija, un prognozēt, kāda turpmāk būs ekonomiskā aktivitāte. 

Kvantitatīvā monetārās 
mīkstināšanas politika 
(quantitative easing) 

Netradicionāla monetārā politika, saskaņā ar kuru centrālā banka uzpērk tirgū pieejamos valsts vērtspapīrus vai citus 
vērtspapīrus, lai samazinātu procentu likmes un palielinātu naudas daudzumu. Kvantitatīvā monetārās mīkstināšanas 
politika palielina naudas daudzumu, iepludinot finanšu iestādēs kapitālu, lai tādējādi veicinātu plašāku kreditēšanu un 
likviditāti. 

Ienesīgums Ieguldījuma rentabilitāte. Tas attiecas uz procentu maksājumiem vai dividendēm, ko izmaksā saistībā ar vērtspapīriem, 
un parasti to izsaka procentos gadā, pamatojoties uz ieguldījuma cenu un tā pašreizējo tirgus vērtību vai 
nominālvērtību. 
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Vērtspapīru tirgus indeksu vērtības svārstības pēdējo piecu gadu laikā līdz 2014. gada 30. septembrim 

Reģions Indekss Valūta 

Vērtības rādītāji 

2009 2010 2011 2012 2013 12 mēneši 
Kopš 

2014. gada 
sākuma 

ASV  S&P 500 USD 23,5% 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 17,3% 6,7% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 22,5% -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 11,3% 3,3% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 79,3% 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -16,9% -17,4% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 70,3 % 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 6,7% 3,1% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 98,1% 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -4,0% -0,9% 

 
Šajā dokumentā minētā informācija ir sniegta tikai informatīvos nolūkos. Šī informācija nav uzskatāma par rekomendāciju vai konsultāciju investīciju jautājumos, un tā nav 
kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Šajā dokumentā minētie materiāli un produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienoto Valstu (ASV) 
teritorijā vai personām, kas ir ASV rezidenti jeb t. s. ASV pilsoņi, un šāda izplatīšana vai pārdošana var tikt uzskatīta par pretlikumīgu. SEB nav atbildīga par investīciju 
lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz minēto informāciju. Sniegtās informācijas pamatā ir dati, kas iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par uzticamiem. SEB 
neuzņemas atbildību par šajā dokumentā minētās informācijas precizitāti vai pilnīgumu, vai par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot nepilnīgu informāciju. 
Investīcijas akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistītas ar iespējām un risku. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Atsevišķos gadījumos 
zaudējumi var būt lielāki nekā sākotnējās investīcijas. Ja investīcijas tiek veiktas ārvalstu tirgos, peļņu var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Minēto investīciju produktu un 
finanšu indeksu ienesīgums iepriekšējos vai nākamajos periodos negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē, nedz arī ir uzskatāms par orientējošu rādītāju attiecībā uz 
turpmāko ienesīgumu. 
Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulatīvos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar investīcijām attiecīgajā 
fondā, un izvērtēt visus riskus, kas saistīti ar attiecīgo ieguldījumu, kā arī apsvērt ieguldījuma atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešams, lūdziet, lai SEB konsultants vai – 
nodokļu jautājumos – attiecīgās jomas speciālists sniedz Jums plašāku skaidrojumu. Ar vispārīgu informāciju par investīciju jautājumiem un vērtspapīriem var iepazīties SEB 
tīmekļa vietnē www.seb.lv. 
 


