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  2014. gada septembris 
Tirgus apskats 
Jauno darba vietu skaits ASV palielinās lēnāk, nekā iepriekš paredzēts, tomēr tirgus dalībnieku noskaņojums joprojām ir pozitīvs, jo lēnāka 
darba tirgus izaugsme samazina varbūtību, ka Federālo rezervju sistēma varētu palielināt procentu likmes agrāk nekā 2015. gada vidū. 
Eirozonas tirgos noskaņojums uzlabojās pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka (ECB) negaidīti nolēma samazināt eirozonas procentu likmes 
līdz jaunam rekordzemam līmenim un paziņoja par nodomu uzsākt obligāciju iepirkšanas programmas paplašināšanu. Situācijai Tuvajos 
Austrumos un Ukrainā nepārtraukti mainoties, tirgus dalībniekus joprojām satrauc ģeopolitiskie riski, taču šobrīd tos aizēno tirgus 
dalībnieku gaidas un cerības, kas saistītas ar centrālo banku atbalsta pasākumiem. 

Vērtspapīru tirgus rādītāji* Svarīgākie notikumi Prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
+3,8% augustā 
+8,4% kopš gada sākuma 
+96,3% piecu gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
+1,7% augustā 
+2,1% kopš gada sākuma 
+23,2% piecu gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-0,6% augustā 
-14,0% kopš gada sākuma 
-0,1% piecu gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+0,9% augustā 
+9,6% kopš gada sākuma 
+41,6% piecu gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+7,8% augustā 
+14,5% kopš gada sākuma 
+11,2% piecu gadu laikā 

• ASV IKP otrajā ceturksnī gada 
izteiksmē palielinājās par 4,2%, 
tas ir, IKP pieaugums bija 
straujāks, nekā sākotnēji 
prognozēts. Augustā ASV tika 
izveidotas mazāk jaunas darba 
vietas, nekā iepriekš prognozēts 
(142 000), turklāt šis rādītājs ir 
krietni zemāks par vidējo darba 
tirgus izaugsmes tempu pirmajos 
septiņos šā gada mēnešos 
(226 000). Citi svarīgākie 
makroekonomikas dati ASV 
joprojām liecina par ekonomikas 
atveseļošanos. 

• Eirozonas valstu ekonomikas 
izaugsme ir palēninājusies. Otrajā 
ceturksnī IKP pieaugums bija 0%. 
Inflācija augustā turpināja 
samazināties: tās pieauguma 
temps, salīdzinot ar iepriekšējā 
gada attiecīgo periodu, sasniedza 
0,3%. ECB samazināja eirozonas 
procentu likmi līdz rekordzemam 
līmenim, proti, 0,05%, un 
paziņoja par obligāciju 
iepirkšanas programmas 
paplašināšanu. 

• Prokrieviskie nemiernieki un 
Ukrainas valdība ir noslēguši 
vienošanos par pamieru. ES 
gatavojas ieviest papildu 
sankcijas pret Krievijas 
enerģētikas un finanšu nozares 
uzņēmumiem, jo trūkst 
neapstrīdamu pierādījumu tam, 
ka Krievija patiešām pilda miera 
līguma noteikumus. 

• Pozitīvais noskaņojums 
Latīņamerikas valstu tirgos 
galvenokārt ir saistīts ar to, ka 
pēdējā laikā ir palielinājusies 
varbūtība, ka oktobrī paredzētās 
vēlēšanas varētu izraisīt būtiskas 
izmaiņas Brazīlijas valdībā. 

Jaunākie ikmēneša dati par situāciju darba tirgū nevieš tik lielu 
optimismu. Taču sliktāki darba tirgus rādītāji mazina varbūtību, ka 
Federālo rezervju sistēma nākamajā sanāksmē, kas notiks šā mēneša 
beigās, varētu paziņot par procentu likmju izmaiņām. Tirgus dalībnieki 
kopumā joprojām uzskata, ka procentu likmes tiks paaugstinātas 
agrākais 2015. gada vidū, tomēr ASV makroekonomikas rādītāji 
joprojām ir ļoti labi, kas arvien tuvina gaidāmo ASV procentu likmju 
pieaugumu. SEB prognozē, ka procentu pamatlikme pirmo reizi tiks 
paaugstināta 2015. gada aprīlī. Noslēdzoties otrā ceturkšņa darbības 
rezultātu paziņošanas sezonai, redzams, ka ASV uzņēmumi ir guvuši 
lielāku peļņu, nekā iepriekš prognozēts. Ekonomiskajā klimatā, kas 
labvēlīgi ietekmē uzņēmumu peļņu, ASV uzņēmumu darbība ir tikpat 
ienesīga kā vienmēr, un tam vajadzētu veicināt akciju cenu 
pieaugumu. Piegāžu vadības institūta (Institute of Supply 

Management; ISM) ražošanas indekss sasniedza augstāko līmeni kopš 
2011. gada marta, tātad ASV ražotāji joprojām palielina ražošanas 
apjomus, lai gan dažos tirgos, jo īpaši Eiropā, pieprasījums nav tik liels. 
Savukārt ISM neražošanas indekss sasniedza augstāko līmeni kopš 
2005. gada augusta. 

ECB lēmums samazināt bāzes procentu likmi bija negaidīts un liecina 
par to, ka nepieciešamība eirozonas valstīs novērst stagnācijas un 
deflācijas draudus kļūst arvien lielāka. ECB paziņoja arī par nodomu 
pirkt no Eiropas bankām parāda instrumentus, īstenojot ar aktīviem 
nodrošināto vērtspapīru (asset-backed securities; ABS) iepirkšanas 
programmu. Vienlaicīgi īstenojot arī ilgāka termiņa refinansēšanas 
mērķoperācijas un nosakot negatīvas banku noguldījumu procentu 
likmes, ECB cer pārpludināt Eiropas valstu bankas ar naudu un šādi 
rosināt minētās bankas aizdot līdzekļus patērētājiem un 
uzņēmumiem. ECB jaunākie pasākumi vismaz īstermiņā varētu pozitīvi 
ietekmēt norises akciju tirgos, tomēr maz ticams, ka ECB rīcība būs 
pietiekams iemesls, lai būtiski uzlabotos reģiona inflācijas prognozes 
un palielinātos reālās izaugsmes iespējas.  

Šķiet, ka nesen panāktā prokrievisko nemiernieku un Ukrainas 
valdības vienošanās par pamieru nebūs ilgmūžīga, jo Krievija turpina 
būtiski palielināt tās dalību Ukrainas konfliktā. Krievijas karaspēks 
šķērso Ukrainas robežu. Lielāko satraukumu rada aizdomas, ka 
Krievija cenšas izveidot sauszemes koridoru starp Krievijas teritoriju 
un stratēģiski svarīgo Krimas pussalu, okupējot Mariupoli (Mariupol). 
Kamēr ES draud Krievijai ar jaunām sankcijām, Krievija ievieš atbildes 
sankcijas, slēdzot Krievijas gaisa telpu un liedzot saviem klientiem 
Eiropā reeksportēt Krievijas gāzi uz Ukrainu. Situācija joprojām ir 
saspringta, tomēr ir cerības, ka pamiera līgums tiks ievērots. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām atrodama dokumenta beigās 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 2014. gada septembris 

Jaunāko notikumu ietekme uz dažādu riska kategoriju produktu grupām 

Produktu grupa Pagājušā mēneša notikumu ietekme un turpmākās prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Iepriekšējā mēnesī samazinājās obligāciju ienesīgums, tāpēc obligāciju cena palielinājās, jo īpaši Eiropā. Eirozonas valstīs 
valdošo stagnācijas un deflācijas draudu dēļ investori sliecās atgriezties pie mazāk riskantiem ieguldījumiem. Dažu Eiropas 
valstu obligāciju ienesīgums sasniedza rekordzemu līmeni. Atsevišķu valstu obligācijām (t. i., Francijas, Nīderlandes, Austrijas, 
Somijas un Beļģijas emitētajiem divu gadu parāda vērtspapīriem) ienesīgums bija negatīvs, tāpat kā Vācijas parāda 
instrumentiem. Tas pierāda to, ka iespējas gūt peļņu, investējot obligācijās, joprojām samazinās. Mūsu prognozes nākamajam 
gadam attiecībā uz valsts obligācijām ir pesimistiskas. Uzņēmumu obligāciju un valsts obligāciju ienesīguma starpība ir 
samazinājusies, tāpēc ir samazinājies arī uzņēmumu obligāciju peļņas potenciāls, savukārt ienesīguma palielināšanās var 
negatīvi ietekmēt obligāciju cenu.  

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Mūsu sabalansētos ieguldījumu portfeļus (portfeļus, kuros iekļauti dažādu klašu aktīvi) pagājušajā mēnesī labvēlīgi ietekmēja 
pozitīvie akciju tirgus un obligāciju tirgus rādītāji. Domājot par nākotni un salīdzinot ar iepriekšējā mēneša rādītājiem, 
spekulatīvo obligāciju tirgus īstermiņā ir kļuvis nedaudz pievilcīgāks, jo nedaudz palielinājusies valsts un spekulatīvo obligāciju 
ienesīguma starpība. Tomēr ilgtermiņā iesakām nezaudēt piesardzību, jo ienesīguma starpība joprojām ir tuvu vēsturiski 
zemākajam līmenim, turklāt jebkurš Federālo rezervju sistēmas lēmums ieviest stingrāku monetāro politiku šo aktīvu klasi 
ietekmēs negatīvi. Prognozes attiecībā uz sabalansēto portfeļu ieguldījumiem, kas saistīti ar augstāku riska līmeni, norādītas 
augsta riska ieguldījumu sadaļā. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Iepriekšējais mēnesis bija īpaši labvēlīgs akciju tirgus investoriem, jo mazinājās spriedze Tuvajos Austrumos un Ukrainā, kas 
jūlijā bija ievērojami palielinājusies. Nelielais progress, kas panākts Krievijas-Ukrainas un Gazas-Izraēlas konfliktā, kā arī cīņā 
ar Irākas un Sīrijas grupējumu „Islāma valsts”, iedrošināja investorus mierīgāk reaģēt uz jaunākajiem notikumiem un 
uzņemties lielāku risku. 
Mūsu prognozes attiecībā uz riska aktīviem joprojām ir pozitīvas, jo uzskatām, ka ekonomiskā izaugsme, ko galvenokārt 
nodrošinās ASV ekonomikas attīstība, kļūs arvien straujāka. Pievilcīgo aktīvu novērtējumu, eiro vērtības samazināšanās un 
ECB atbalsta pasākumu dēļ uzskatām, ka arī Eiropā ir potenciāls. Tomēr, domājot par nākamajiem mēnešiem līdz šā gada 
beigām, investoriem jābūt gataviem lielākam tirgus svārstīgumam, jo ģeopolitiskie konflikti joprojām nav atrisināti un 
situācijas pasliktināšanās varētu būtiski ietekmē tirgus dalībnieku rīcību. 

  

Mēneša tēma 
Apsteidzošie, atpaliekošie un sakrītošie rādītāji 
(1. 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 apsteidzošos 
rādītājus. Nākamā mēneša rakstā iepazīsimies ar atpaliekošajiem un 
sakrītošajiem rādītājiem. 

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. 

Apsteidzošie rādītāji 
Sakrītošie un atpaliekošie radītāji ļauj investoriem pārliecināties par to, 
kas jau ir noticis vai kas notiek konkrētajā brīdī. Tomēr investori arvien 
vēlas gūt peļņu, tāpēc viņi cenšas prognozēt, kas varētu notikt turpmāk 
un kā nākotnes notikumus varētu izmantot, lai gūtu labumu. Šim 

nolūkam plaši izmanto apsteidzošos rādītājus, jo tie ļauj prognozēt 
ekonomikas turpmāko attīstību. Arī fiskālās un monetārās politikas 
veidotāji un valstu vadītāji izmanto apsteidzošos rādītājus, lai ieviestu vai 
grozītu programmas, kuru mērķis ir novērst recesiju vai citas nevēlamas 
ekonomiskās parādības. Turpmāk iepazīsimies ar dažiem svarīgākajiem 
apsteidzošajiem rādītājiem. 

Viens no apsteidzošajiem rādītājiem ir akciju tirgus cenas, jo akciju 
cenas daļēji ir atkarīgas no tā, kādas ir uzņēmumu peļņas prognozes, 
tāpēc, ja peļņas prognozes ir pareizas, akciju tirgus cenas var atspoguļot 
ekonomikas turpmāko virzību. Piemēram, akciju cenu palielināšanās var 
liecināt par to, ka peļņas prognozes ir optimistiskas un ka kopumā 
gaidāma ekonomikas izaugsme. Savukārt akciju cenu samazināšanās var 
liecināt par to, ka uzņēmumu peļņa visdrīzāk būs mazāka nekā iepriekš 
un ka ekonomikā kopumā gaidāma recesija. Tomēr ir vairāki būtiski 
trūkumi, kas neļauj precīzi prognozēt ekonomisko izaugsmi, 
pamatojoties tikai uz akciju tirgus cenām. Pirmkārt, uzņēmumu peļņas 
prognozes var būt neprecīzas. Otrkārt, akciju cenas var mākslīgi 
paaugstināt, centrālajai bankai īstenojot kvantitatīvās monetārās 
mīkstināšanas politiku vai citus stimulēšanas pasākumus, lai tādējādi 
ekonomiskās krīzes gadījumā novērstu tirgus dalībnieku paniku. 
Treškārt, lielie dīleri un korporācijas var ietekmēt tirgus norises, lai 
mākslīgi paaugstinātu akciju cenas. Visbeidzot akciju tirgos salīdzinoši 
ātri veidojas tā saucamie cenu „burbuļi”, kad investori ignorē 
ekonomiskos pamatrādītājus un attiecīgi nepamatoti palielinās akciju 
cenas.  

Arī obligāciju ienesīgumu parasti uzskata par apsteidzošo rādītāju. 
Obligācijas parasti ir salīdzinoši droši ieguldījumu instrumenti, kas nav 
saistīti ar lielu risku. Ja investori masveidā iegādājas obligācijas, tas var 
liecināt par nevēlēšanos riskēt, ieguldot līdzekļus citos instrumentos. 
Ieguldītāju nevēlēšanās uzņemties risku var būt saistīta ar gaidāmo 
ekonomisko nenoteiktību. Par gaidāmo nenoteiktību un nedrošību var 
liecināt arī ilgtermiņa obligāciju un īstermiņa obligāciju ienesīguma 
atšķirības (ienesīguma starpība). Parasti ilgtermiņa obligāciju procentu 
likmes ir augstākas nekā īstermiņa obligāciju procentu likmes (starpība ir 
pozitīva), jo ieguldījumi ilgtermiņa obligācijas ir riskantāki. Ja tirgū 
ilgtermiņa obligāciju atdeve tiek novērtēta zemāk nekā īstermiņa 
obligāciju atdeve (starpība kļūst negatīva), gaidāma recesija. Tomēr arī 
šis rādītājs nav piemērots precīzām ilgtermiņa prognozēm. Šodienas 
ienesīguma līkne var norādīt uz pārmaiņām, kas, iespējams, notiks rīt, 
bet tā neļauj precīzi paredzēt ekonomikas turpmāko attīstību. Runājot 
par apsteidzošajiem rādītājiem, nevar nepieminēt mājokļu tirgus 
rādītājus. Mājokļu vērtības un pārdošanas apjoma izmaiņas var liecināt 
par to, ka ekonomikas izaugsme kļūst straujāka vai, gluži pretēji, 
palēninās. Piemēram, mājokļu cenas samazināšanās var liecināt par to, 
ka piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, pašreizējās cenas ir pārāk 
augstas un neatbilst iedzīvotāju pirktspējai un/vai mājokļu cenas ir 
mākslīgi un nepamatoti paaugstinājušās mājokļu tirgus „burbuļa” dēļ un 
ir nepieciešamas cenas korekcijas. Pārdošanas apjoma samazināšanās 
parasti liecina par to, ka samazināsies arī mājokļu cena. Mājokļu 
pārdošanas apjoma un vērtības samazināšanās var liecināt par to, ka 
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ekonomiskā izaugsme palēninās, un otrādi. Arī izsniegto būvatļauju 
skaits ir būtisks rādītājs, kas ļauj spriest par to, cik daudz mājokļu 
turpmāk būs pieejami nekustamā īpašuma tirgū. Liels izsniegto 
būvatļauju skaits liecina par aktīvu būvniecības nozares uzņēmumu 
darbību, kas savukārt ļauj prognozēt, ka tiks radītas jaunas darbavietas 
un palielināsies IKP. Šā rādītāja būtiskākais trūkums atklājas tad, kad 
tirgū pieejamo mājokļu skaits ir lielāks, nekā patērētāji vēlas iegādāties. 
Tādā gadījumā mājokļu cenas visdrīzāk samazināsies, kas savukārt 
izraisīs cenu samazināšanos nekustamā īpašuma tirgū kopumā. 

Vēl viens apsteidzošais rādītājs, kas var būtiski ietekmēt IKP, ir 
ražošanas darbība. Ražošanas darbības paplašināšanās var liecināt par 
to, ka palielinājies pieprasījums pēc patēriņa precēm, kas savukārt 
liecina par ekonomiskās situācijas uzlabošanos. Tomēr šis rādītājs var 
izrādīties maldinošs, jo dažkārt saražotās preces nenonāk līdz gala 
patērētājam. Tāpēc, analizējot ražošanas datus, ir būtiski ņemt vērā arī 
mazumtirdzniecības rādītājus. Ja vienlaikus palielinās gan ražošanas 
darbības, gan mazumtirdzniecības rādītāji, pieprasījums pēc patēriņa 
precēm tiešām ir palielinājies. 

Kā jau minējām, vēl viens būtisks rādītājs, kas cieši saistīts ar ražošanas 
darbību, ir mazumtirdzniecības apjoms. Aktīva mazumtirdzniecība 
tieši palielina IKP. Ja tirdzniecības apjoms palielinās, uzņēmums var 
pieņemt darbā vairāk darbinieku, lai saražotu un pārdotu vēl vairāk 
preču, un tas savukārt ļauj patērētājiem nopelnīt vairāk. 
Mazumtirdzniecības rādītājam tomēr ir neliels trūkums, proti, tas neļauj 
noteikt, vai pircēji savus pirkumus apmaksā, izmantojot nopelnīto naudu 
vai kredītā saņemtos līdzekļus. Ja pirkumiem tiek izmantoti kredītu 
līdzekļi, iespējams, ka gaidāmas grūtības un ekonomikas izaugsmes 
palēnināšanās, parādsaistībām kļūstot pārāk lielām, lai kredītņēmēji 
spētu tās nokārtot. 

Vēl viens apsteidzošais rādītājs, kas palīdz raksturot ekonomisko 
situāciju, ir jaundibināto uzņēmumu skaits, tas ir, jaunizveidoto 
uzņēmumu skaits ekonomikā. Mazajiem uzņēmumiem darba tirgū ir ļoti 
liela nozīme, jo visiem jaundibinātajiem uzņēmumiem ir vajadzīgi 
darbinieki. Dažās attīstītajās valstīs mazie uzņēmēji pieņem darbā vairāk 
darbinieku nekā lielās korporācijas un tādējādi daudz efektīvāk palīdz 
novērst bezdarbu. Tāpēc mazie uzņēmumi var būtiski veicināt IKP 
pieaugumu. Turklāt tieši mazajos uzņēmumos tiek ieviestas novatoriskas 

idejas un produkti, kas veicina ekonomisko izaugsmi. Tāpēc mazo 
uzņēmumu skaita palielināšanās jebkurā kapitālistiskā valstī ir ļoti 
svarīgs ekonomiskās labklājības rādītājs. 

Lai gan ir vēl daudzi citi apsteidzošie rādītāji, kas ļauj prognozēt 
ekonomikas turpmāko attīstību, iepriekš minētie rādītāji, iespējams, ir 
visbūtiskākie. Praksē izmanto arī dažādas apsteidzošo rādītāju 
kombinācijas – apsteidzošo rādītāju saliktos indeksus. Šāds indekss 
ir, piemēram, organizācijas „The Conference Board” apsteidzošo 
ekonomisko rādītāju indekss (Leading Economic Index; LEI). Šo indeksu 
veido desmit ekonomiskie komponenti, kas parasti mainās ātrāk nekā 
kopējā ekonomiskā situācija. Minētie desmit komponenti ietver, 
piemēram, ražotāju saņemto patēriņa preču pasūtījumu apjomu, 
dzīvojamo ēku būvatļauju skaitu un akciju tirgus indeksu (atkarībā no 
valsts, kurā LEI tiek aprēķināts). LEI ir skaitlisks rādītājs, ko daudzi 
ekonomikas dalībnieki izmanto, lai prognozētu, kādas izmaiņas 
gaidāmas tuvākajā nākotnē. Analizējot šo indeksu un vienlaikus ņemot 
vērā arī uzņēmējdarbības cikliskumu un vispārējos ekonomiskos 
apstākļus, investori un uzņēmēji var prognozēt turpmāko ekonomisko 
attīstību un pieņemt pamatotus lēmumus. Var teikt, ka šā rādītāja 
būtiskākais trūkums ir tas, ka publiskošanas brīdī attiecīgie dati ir gandrīz 
divus mēnešus veci, turklāt lielākā daļa indeksa komponentu tiek 
publiskoti agrāk nekā pats indekss. Tomēr LEI ir apvienotais rādītājs un 
sniedz plašāku informāciju par gaidāmajām pārmaiņām nekā katrs 
indeksa komponents atsevišķi. 

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

Izmantojot apsteidzošos ekonomiskos rādītājus, investori var prognozēt 
ekonomikas turpmāko attīstību un attiecīgi izstrādāt ieguldījumu 
stratēģiju, kas atbilst gaidāmajiem tirgus apstākļiem. Apsteidzošos 
rādītājus izmanto tālab, lai paredzētu pārmaiņas ekonomikas attīstībā, 
tomēr ir būtiski apzināties, ka šie rādītāji ne vienmēr ir precīzi. Katram 
rādītājam ir savi trūkumi un nepilnības, tāpēc ir lietderīgi ņemt vērā arī 
kādu apvienoto rādītāju – apsteidzošo rādītāju salikto indeksu.  
 

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

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. 

Piegāžu vadības institūta (Institute 

of Supply Management; ISM) 
ražošanas un neražošanas indekss 

Indekss, kura pamatā ir ASV Piegāžu vadības institūta veikts ražojošo/neražojošo uzņēmumu apsekojums. Ja indeksa 
skaitliskā vērtība ir lielāka par 50, attiecīgajā nozarē vērojama izaugsme; ja vērtība ir mazāka par 50, nozare sašaurinās. 
Sekojot ISM ražošanas un neražošanas indeksiem, investori var labāk izprast valsts ekonomisko situāciju. Ja indeksa 
vērtība palielinās, ieguldītāji var pieņemt, ka uzņēmumu peļņas pieauguma dēļ palielināsies arī akciju tirgus vērtība. 
Attiecībā uz obligāciju tirgu investoru secinājumi var būt pretēji, proti, indeksa vērtībai palielinoties, obligāciju vērtība 
var samazināties iespējamās inflācijas dēļ. 

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. 

 
Vērtspapīru tirgus indeksu vērtības svārstības pēdējo piecu gadu laikā līdz 2014. gada 31. augustam 

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% 22,7% 8,4% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 22,5% -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 16,8% 2,1% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 79,3% 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -6,0% -14,0% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 70,3% 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 19,1% 9,6% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 98,1% 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% 20,2% 14,5% 

 
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 https://www.seb.lt. 


