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Ķīnas izaugsmes tempu palēnināšanās sašūpo tirgus 

  2015. gada septembris 
Tirgus apskats 
Dažādos akciju tirgos gūto peļņu kopš 2015. gada sākuma augustā aizslaucīja krasais cenu kritums, kuru noteica galvenokārt bažas par Ķīnas 
ekonomisko izaugsmi. Ķīnas attīstības tempu palēnināšanās liek domāt, ka globālā ekonomiskā atveseļošanās varētu aizkavēties, un 
izaugsmes tempi varētu būt nedaudz lēnāki nekā cerēts. Tomēr nav arī tā, ka izaugsme ir apstājusies – ASV ekonomika turpina attīstīties, 
savukārt Japānā un Eiropā novērojamas izaugsmes tempu palielināšanās pazīmes. Tas, kas pašlaik notiek tirgū, visticamāk, ir pagaidu 
korekcijas, nevis ilgstošas lejupslīdes sākums. Taču krasas tirgus svārstības vēl kādu laiku saglabāsies. 

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Svarīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
-6,3% augustā 
-4,2% kopš gada sākuma 
+87,9% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-8,9% augustā 
+5,3% kopš gada sākuma 
+34,3% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-5,0% augustā 
+3,2% kopš gada sākuma 
-36,7% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-9,4% augustā 
-12,9% kopš gada sākuma 
+1,0% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-10,7% augustā 
-24,6% kopš gada sākuma 
-48,2% 5 gadu laikā 

Bažām par Ķīnas izaugsmes tempiem ir bijusi negatīva ietekme uz ASV kapitāla vērtspapīriem. Tās kalpo 
arī par pamatu spekulācijām, ka Federālo rezervju banka (FED) varētu atlikt procentu likmju celšanu. Tāpēc 
investori ar nepacietību gaidīja augusta Ziņojuma par nodarbinātību nelauksaimniecības nozarēs iznākšanu, 
kas atklāja kopumā pozitīvu ainu par ASV darba tirgu. 173 000 jaunās darba vietas augustā bija mazāks rādītājs 
nekā gaidīts, taču šis palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo divu mēnešu rādītājiem kopsummā devis trīs 
mēnešu vidējo palielinājumu 221 000 darba vietu apmērā. Bezdarba likme samazinājusies līdz 5,1% – 
zemākajam līmenim vairāk nekā pēdējo septiņu gadu laikā. Bezdarba likmes samazināšanās, mājokļu tirgus un 
patēriņa preču tirdzniecības rādītāju uzlabošanās, kā arī ASV 2. ceturkšņa IKP palielinājums no 2,3% līdz 3,7% 
kalpo par pamatu viedoklim, ka FED veiks pirmo procentu likmju celšanu (11 gadu laikā) jau šogad – ja 
ne rudenī, tad decembrī. Katrā ziņā FED šobrīd mēģina mazināt pasaules lielo uzmanību, kas pievērsta šā 
cikla pirmajam solim, un norādīt, ka lielāka nozīme ir tam, ka likmju celšana notiks lēni un ka tai nebūs 
negatīvas ietekmes uz ASV ekonomikas atveseļošanos. Investori ar nepacietību gaida nākamo FED 
sanāksmi, kas notiks 17. septembrī. 

Savas bažas par Ķīnas izaugsmes tempu palēnināšanos atzina arī Eiropas Centrālā Banka (ECB) savā pēdējā 
sanāksmē septembra sākumā. Tajā tika izteikts priekšlikums, ka ECB varētu paplašināt savu kvantitatīvās 
mīkstināšanas programmu, lai veicinātu attīstības tempu palielināšanos, ņemot vērā prognožu par inflāciju 
eirozonā pasliktināšanos (cenām palielinoties lēnāk nekā gaidīts), Ķīnas attīstības tempu palēnināšanos un citu 
jaunattīstības valstu tautsaimniecības stāvokli. Jaunākā informācija par eirozonas ekonomiskajiem 
datiem ir joprojām pozitīva. Augustā saliktais iepirkumu menedžeru indekss (PMI) (52,0) uzrādīja zināmu 
atgūšanos Eiropas rūpniecisko preču tirgū salīdzinājumā ar kritumu, ko bija radījušas bažas par globālās 
attīstības tempu samazināšanos, bezdarbs turpināja samazināties visā reģionā (jūlijā sasniedzot 10,9% –
 zemāko līmeni kopš 2012. gada februāra), turpretī mazumtirdzniecības ieņēmumi salīdzinājumā ar jūliju 
palielinājās par 0,4%, ko noteica tālāka naftas cenu samazināšanās. Neskatoties uz Eiropas valstu 
ekonomikas stāvokļa nozīmīgu uzlabošanos, kas vērojama kopš gada sākuma, tas vēl nav stabils. Taču 
ECB vēlme veikt papildu darbības eirozonas ekonomikas atbalstam vērtējama pozitīvi – tas varētu 
būt atbalsts Eiropas akciju tirgiem. 

Ķīnas centrālās bankas Ķīnas īstenotā juaņas devalvācija augusta vidū būtiski palielināja svārstīgumu 
globālo akciju tirgos, tostarp radot bažas, ka šī rīcība bija mēģinājums stabilizēt ekonomiku, kuras stāvoklis 
pasliktinās straujāk nekā gaidīts. Vairāki jaunākie ekonomiskie rādītāji – ražošanas sektora apjoma 
samazinājums pirmo reizi šā gada laikā (ko oficiāli uzrādīja PMI dati), kā arī eksportu un importu samazinājums 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem uzrādīja lēnākus attīstības tempus. Tomēr SEB ieskatā Ķīnas 
attīstības tempu samazināšanās notiks pakāpeniski un kontrolēti. Ķīnieši vēl nav izmantojuši visās savās 
politikās iestrādātās iespējas – procentu likmju samazināšanu, banku rezervju prasību samazināšanu, 
likviditātes iepumpēšanu finanšu tirgos un kursu uz ekspansīvāku fiskālo politiku. 

Citur pasaulē. Pieprasījuma pēc izejvielām samazinājums pastiprināja spiedienu uz izejvielu cenām. 
Jēlnaftas cenas augustā nokrita līdz jaunam zemākajam līmenim, taču mēneša beigās tās atkal palielinājās, 
parādoties baumām, ka OPEC varētu samazināt ražošanas apjomus. Indijas ekonomikas apjoms 2. ceturksnī 
palielinājās par 7%, un tas bija vājāks rezultāts nekā gaidīts – izaugsmes tempi bija lēnāki nekā pirmajā 
ceturksnī (7,5%). Tirgus noskaņojumu ietekmēja arī ziņas par to, ka valdībai neizdodas īstenot dažus no 
reformu plāniem. Kopumā – zemāks pieprasījums pēc izejvielām, lēnāki Ķīnas izaugsmes tempi, gaidāmā FED 
likmju celšana, kā arī valstu iekšējās problēmas, piemēram politiskā neapmierinātība Brazīlijā – ir radījuši lielu 
akciju pārdošanas vilni jaunattīstības valstu akciju tirgos, kas vājinājis jaunattīstības valstu labvēlīgās 
prognozes. 

* Plašāka 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) 

Augustā svārstības obligāciju tirgos turpinājās. Neskatoties uz dažiem svarīgiem notikumiem mēneša laikā, mēneša beigās valsts 
obligāciju ienesīgums atgriezās vairāk vai mazāk stabilā zonā. Bažas par Ķīnu vai citu valstu vājie ekonomiskie dati var ierobežot valsts 
obligāciju ienesīguma palielinājuma apmēru. Taču ekonomisko apstākļu stabilizēšanās, prognozes par inflācijas palielināšanos, kā arī 
Federālo rezervju bankas procentu likmju celšana var novest pie valsts obligāciju ienesīguma pakāpeniska palielinājuma. Mūsu 
attieksme pret valsts obligācijām joprojām ir piesardzīga. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Nesen notikušais lielais akciju cenu kritums globālajos akciju tirgos ir negatīvi ietekmējis mūsu sabalansētās stratēģijas vidējā riska 
portfeļus, (prognozes attiecībā uz augsta riska ieguldījumiem sabalansētās stratēģijas (vidēji augstā riska) portfeļiem ir iekļautas 
augsta riska līmeņa sadaļā). Mūsuprāt, tirgū vēl kādu laiku saglabāsies krasas svārstības, taču tas nav ilgstošas lejupslīdes sākums, 
tāpēc tām nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt mūsu ilgtermiņa stratēģiju. Raugoties nākotnē, vidēji augstā riska līmeņa tirgus – (ņemot 
vērā vēsturiski zemās procentu likmes, kas rada izaicinājumus fiksētā ienesīguma ieguldījumiem) augsta ienesīguma obligācijas (kuras 
augustā nedaudz samazinājās) un īsāka termiņa augsta ienesīguma obligācijas joprojām uzskatāmas par pievilcīgiem fiksēta ienākuma 
ieguldījumiem (ar nedaudz ierobežotu potenciālu salīdzinot ar pāris iepriekšējiem mēnešiem) salīdzinājumā ar citiem fiksēta ienākuma 
ieguldījumiem. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Pēdējā laika vājie Ķīnas ekonomiskās attīstības rādītāji likuši investoriem koriģēt savas prognozes lejupvērstā virzienā un palielināt 
savus riska pieņēmumus par globālo notikumu attīstību, kas ir novedis pie riska korekcijām lejupvērstā virzienā, radot nozīmīgu 
darījumu plūsmu un lielas tirgus svārstības. Tāpēc arī ietekme uz augsta riska līmeņa instrumentiem bija vislielākā. Šis pārkārtošanās 
process aizņems kādu laiku, tāpēc mūsuprāt, vēl kādu laiku gaidāmas krasas tirgus svārstības. Taču mūsu prognozes par globālās 
ekonomikas attīstību ilgtermiņā ir joprojām pozitīvas, neskatoties uz to, ka attīstības tempi būs nedaudz lēnāki nekā prognozēts. 
Pozitīvās attīstības tendences ASV un Eiropas valstu ekonomikas atveseļošanās varētu radīt labu noskaņojumu tirgū. Gan zemās 
izejvielu cenas, gan monetārās stimulēšanas turpināšana sekmēs patēriņu un izaugsmes uzturēšanu. 



2015. gada septembris 

Mēneša tēma 
Kā ziņas ietekmē akciju tirgus? 

Akciju tirgos darbojas divi spēki: piedāvājums un pieprasījums. Ja 
indivīdu, kuri vēlas nopirkt akcijas (pieprasījums) ir vairāk nekā 
indivīdu, kuri vēlas tās pārdot (piedāvājums), akciju cena palielinās. 
Turpretī, ja indivīdu, kuri vēlas pārdot akcijas ir vairāk nekā indivīdu, 
kuri vēlas tās nopirkt, piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, un akciju 
cena samazinās. Piedāvājums un pieprasījums nav grūti izprotami 
jēdzieni. Grūtāk ir saprast to, kāpēc konkrētas akcijas ir pievilcīgas, 
bet citas – nav. Un tas ir saistīts ar ziņām – faktoru, kas ietekmē 
akciju pievilcīgumu. Šajā rakstā aplūkota ziņu ietekme uz akciju 
tirgiem. 

Labas un sliktas ziņas 
Ik minūti akciju cenas gan ceļas, gan krīt, notiekot piedāvājuma un 
pieprasījuma svārstībām. Labas ziņas parasti rada lielāku pieprasījumu 
pēc akcijām. Ziņas par labu peļņu, korporatīvās pārvaldības 
uzlabojumiem, jauniem produktiem un uzņēmumu iegādi, kā arī 
pozitīvi vispārējie ekonomiskie un politiskie rādītāji rada vēlmi 
iegādāties akcijas un ceļ to cenu. Sliktas ziņas parasti noved pie lielāka 
akciju piedāvājuma. Ziņojumi par mazu peļņu, nekvalitatīvu 
korporatīvo pārvaldību, ekonomisko un politisko nenoteiktību, kā arī 
negaidīti un neveiksmīgi notikumi rada vēlmi pārdot akcijas, un to 
cena samazinās. 

Viena no vissvarīgākajām ziņām, kas ietekmē uzņēmuma vērtību, ir 
ziņa par uzņēmuma peļņu. Peļņa ir uzņēmuma darbības rezultāts. Ja 
tās nav, neviens uzņēmums nevar izdzīvot ilgtermiņā. Uzņēmums, 
kuram nekad nav bijis peļņas, nebūs nekāds dzīvotājs. Valsts 
uzņēmumiem ir jāsniedz pārskats par gūto peļņu četras reizes gadā 
(reizi ceturksnī). Šajā laikā, ko mēdz saukt par peļņas sezonām, tirgus 
dalībnieki rūpīgi seko notikumu gaitai. Tas notiek tāpēc, ka analītiķi 
balsta uzņēmumu nākotnes vērtības aplēses uz minēto uzņēmumu 
peļņas prognozēm. Ja uzņēmuma darbības rezultāti pārsteidz (ir labāki 
nekā gaidīts), cena palielinās. Turpretī, ja tie nav iepriecinoši (sliktāki 
nekā gaidīts), cena samazinās.  

Protams, tirgus noskaņojumu attiecībā uz akcijām ietekmē ne tikai 
ziņas par uzņēmumu peļņu (kas, savukārt, ietekmē akciju cenu). Kā 
minēts iepriekš, akciju cenu ietekmē arī tādas citas ziņas kā 
ekonomiskie rādītāji, fiskālās un monetārās politikas veidotāju ziņas 
un arī negaidītas ziņas.  

Negaidītas ziņas 
Jaunas informācijas ietekme uz akciju tirgu ir atkarīgs no tā, cik 
negaidīta tā ir. Tas tā ir tāpēc, ka tirgus vienmēr atspoguļo nākotnes 
prognozes cenās. Piemēram, ja uzņēmuma peļņa ir lielāka nekā 
gaidīts, tā akciju cena, visticamāk, palielināsies. Taču, ja šādu peļņu 
būs gaidījusi lielākā daļa investoru, akciju cena, visticamāk, 
nemainīsies, jo informācija par peļņu jau būs atspoguļota akciju cenā. 
Tātad tieši negaidītas ziņas, nevis vienkārši ziņas liek akciju cenām 
strauji celties. 

Ziņas un tirgus noskaņojums 
Tirgus noskaņojums ir vispārējā investoru attieksme pret konkrētu 
vērtspapīru vai finanšu tirgu. Tirgus noskaņojums ir tirgū valdošās 
izjūtas jeb tonis, jeb pūļa psiholoģija, kas atklājas caur darbību un 
attiecīgajā tirgū tirgoto vērtspapīru cenu svārstībām. Piemēram, cenu 
celšanās liecina par „buļļu tirgus” noskaņojumu, turpretī cenu krišana 
– uz „lāču tirgus” noskaņojumu.  

Tirgus noskaņojums ir svarīgs faktors, kad runa ir par ziņu ietekmi uz 
akciju cenām. Stipri nelabvēlīgā atmosfērā pat visniecīgākā bažīga ziņa 
var būt par iemeslu akciju cenu straujam kritumam. Arī pretējs 
apgalvojums ir patiess. Tirgus noskaņojums ne vienmēr balstās uz 
pamatrādītājiem. Piemēram, pamatrādītāji var liecināt par ekonomikas 
stāvokļa uzlabošanos, taču tirgus noskaņojums var būt negatīvs. 

Pēdējā laika nelabvēlīgo tirgus tendenču pamatā visticamāk bijis 
negatīvais noskaņojums tirgū, jo jaunākās ziņas no Ķīnas nebija tik 
sliktas, lai tirgus reaģētu tā, kā tas reaģēja.  

Kad labas ziņas tiek uzskatītas par sliktām un otrādi 
Parasti gadījumos, kad ziņas ir labākas nekā gaidīts, cenām akciju 
tirgos ir tendence palielināties. Taču ne vienmēr. Dažkārt labas ziņas 
var uzskatīt par sliktām. Tas parasti notiek, kad tirdzniecība tirgos 
nenotiek nevis pamatrādītāju dēļ, bet gan tāpēc, ka tiek sagaidīts, ka 
valdības un centrālās bankas spers jaunus soļus tirgus atbalstīšanai. Ja 
tautsaimniecības faktiskā attīstība ir labāka nekā prognozētā, jaunu 
stimulu parādīšanās iespēja samazinās.  

Un otrādi, dažkārt sliktas ziņas rada akciju cenu celšanos. Tas notiek 
tāpēc, ka ekonomiskajai attīstībai pasliktinoties, palīgā nāk centrālās 

bankas, lai atbalstītu tirgu gan ar kvantitatīvās mīkstināšanas pasākumiem, 
gan zemām procentu likmēm, gan ar citiem pasākumiem, kas vērsti uz 
aizņemšanās un tēriņu palielinājumu.  

Piemēram, pirms ASV centrālā banka pērn ieminējās par stingrāku 
monetāro politiku, bija vērojama tendence, ka tirgus dalībnieki uzņēma 
labās ziņas kā sliktas un otrādi. Toties šovasar investori atturīgi uzņem 
labās ziņas par ASV ekonomiku, jo tuvojas brīdis, kad centrālā banka sāks 
procentu likmju celšanu. 

Investoru pārspīlēta reaģēšana uz ziņām 
Pārspīlēta reaģēšana ir tirgus hipotēze, saskaņā ar kuru gan investori, gan 
tirgotāji pārspīlēti reaģē uz jaunu informāciju par konkrētajiem 
vērtspapīriem vai ekonomiskajiem rādītājiem. Saskaņā ar tirgus 
efektivitātes principu jaunajai informācijai jau būtu jābūt vairāk vai mazāk 
atspoguļotai vērtspapīru cenās. Piemēram, labām ziņām attiecīgi būtu jāceļ 
akciju cenas, un attiecīgais cenas pieaugums nesamazināsies, kamēr netiks 
saņemta jauna informācija.  

Tomēr minētā teorija ne vienmēr darbojas praksē. Samērā bieži tirgus 
dalībnieki paredzami pārspīlēti reaģē uz jaunu informāciju, kā rezultātā 
ietekme uz vērtspapīru cenām ir lielāka nekā pienāktos. Tieši tāpēc cenu 
izmaiņas mēdz būt dramatiskas, pilnībā neatspoguļojot attiecīgā 
vērtspapīra patieso vērtību uzreiz pēc notikuma. Parasti pārspīlētas 
reaģēšanas radītās cenu svārstības ir īslaicīgas, jo laika gaitā akciju cenām 
ir tendence atgriezties pie savu īstās vērtības.  

Pēdējā laika nelabvēlīgo tirgus tendenču un runu par „lāču tirgus” sākumu 
(ilgstoša tirgus lejupslīde) pamatā visticamāk ir pārspīlēta reaģēšana uz 
lēnākiem nekā gaidīts Ķīnas attīstības tempiem.  Iespējams, vispārējās 
globālās izaugsmes tempi nav tik strauji kā cerēts, taču tā nav apstājusies 
– ASV ekonomikas attīstības tempi pieaug, Eiropas ekonomika atveseļojas, 
(ECB, Japānas un Ķīnas centrālo banku) atbalstošas monetārās politikas ir 
tikai pāris faktori, kas neliek aizdomāties par „lāču tirgus” sākumu. 

Secinājumi 
Ziņām ir tieša ietekme uz tirgu. Tās var padarīt sliktu dienu par labu, bet 
labu – par sliktu. Attiecības starp ziņām un tirgu ir ļoti paredzamas. Dažkārt 
viens virsraksts medijos var noteikt akciju cenas virziena izmaiņas. Parasti 
labas ziņas ietekmē akciju cenas pozitīvi, turpretī sliktas ziņas – negatīvi. 
Taču ne vienmēr. Tas vien, ka ziņas ir sliktas, nenozīmē, ka akciju tirgum 
klājas slikti.  Dažkārt labas ziņas tiek uzskatītas par sliktām un otrādi. 
Parasti akciju cenas straujāk reaģē uz sliktām nekā uz labām ziņām. Jaunas 
informācijas ietekmes apmērs uz akciju tirgu ir atkarīgs no tā, cik negaidīta 
informācija ir. Tirgus noskaņojums arī ir svarīgs faktors, jo tas lielā mērā 
ietekmē šo ziņu nozīmīgumu. Taču tirgus noskaņojumu ne vienmēr nosaka 
pamatrādītāji. Samērā bieži tirgus dalībnieki pārspīlēti reaģē uz jaunu 
informāciju, tādējādi radot lielāku nekā pienāktos ietekmi uz vērtspapīru 
cenām. Parasti pārspīlētas reaģēšanas radītās cenu svārstības ir īslaicīgas, 
un laika gaitā akciju cenām ir tendence atgriezties pie savu īstās vērtības. 
 
Avoti: Financial Times, Fortune, Economist, CBS, Investopedia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015. gada septembris 

Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Buļļu tirgus, lāču tirgus Finanšu tirgu vai vērtspapīru grupu, kurā cenas ceļas vai ir sagaidāms, ka tās celsies, sauc par buļļu tirgu. Turpretī 
finanšu tirgu vai vērtspapīru grupu, kurā cenas samazinās vai ir sagaidāms, ka tās samazināsies, sauc par lāču tirgu. 
Abus terminus visbiežāk lieto attiecībā uz akciju tirgu, taču tos iespējams piemērot attiecībā uz jebko, kas tiek tirgots – 
obligācijām, valūtām un izejvielām. 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu vienas valsts robežās saražoto gatavo preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē noteiktā laika posmā, lai 
gan IKP parasti aprēķina par gadu. Tas iekļauj visu privāto un valsts patēriņu, valsts izdevumus, investīcijas un 
eksportus, atskaitot importu konkrētajā valstī. 

Ilgums Obligāciju cenas jutīguma uz procentu likmju pārmaiņām rādītājs. Ilgumu izsaka kā gadu skaitu. Ja procentu likmes 
palielinās, tad obligāciju cenas samazinās, turpretī procentu likmju samazinājums nozīmē obligāciju cenu 
palielinājumu. Ilguma skaitli nosaka ar sarežģītu aprēķinu, kas ietver tagadnes vērtību, ienesīgumu, kupona likmi, 
galīgo termiņu un citus faktorus. Laimīgā kārtā investoriem šis rādītājs ir standarta dati, kas tiek norādīti visaptverošu 
obligāciju un obligāciju kopfondu informācijā. Jo lielāks ilguma skaitlis, jo lielāks procentu likmju risks vai obligāciju 
cenu atlīdzība.  

Fiskālā politika Fiskālā politika ir saistīta ar valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika attiecas uz valsts budžeta 
izlietošanu ekonomiskās aktivitātes ietekmēšanai. Piemēram, notiekot ekonomiskās attīstības lejupslīdei, valdība var 
iesaistīties un palielināt izdevumu apjomu, lai veicinātu pieprasījumu un ekonomisko izaugsmi. Valdība var arī 
samazināt nodokļus, palielinot mājsaimniecību un uzņēmumu pēcnodokļu ienākumus. 

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 kredītreitingu aģentūras - Standard & Poor 's (S & P) un Moody' s - izmanto dažādus apzīmējumus (lielie 
un mazie burti "A" un "B"), lai atspoguļotu obligācijas kredītreitingu. 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. 

Tirgus efektivitāte Apjoms, kādā akciju cenas atspoguļo visu pieejamo un atbilstošo informāciju. Tirgus efektivitātes jēdzienu ieviesa 
ekonomists Jūdžins Fama 1970. gadā. Saskaņā ar viņa efektīva tirgus hipotēzes teoriju investors nevar apsteigt tirgu, jo 
visa pieejamā informācija jau ir atspoguļota visu akciju cenās. Tie investori, kuri piekrīt šim apgalvojumam, parasti 
iegādājas indeksu fondus, kuri seko kopējiem tirgus darbības rezultātiem. 

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. 

Nodarbinātība nelauksaimniecības 
nozarēs 

Nozīmīgs statistikas un ekonomiskais rādītājs, kuru ir ik mēnesi publicē ASV Darba ministrija vispārējās situācijas valsts 
darba tirgū ziņojuma ietvaros. Kopējais rādītājā iekļauto t.s. nelauksaimniecībā nodarbināto (neņemot vērā 
lauksaimniecībā nodarbinātos, privāto mājsaimniecību darbiniekus, kā arī bezpeļņas organizācijās nodarbinātos) skaits 
ir apmēram 80% no visu nodarbināto kopskaita, kuri piedalās ASV iekšzemes kopprodukta ražošanā. 
Nelauksaimniecības nozarēs nodarbināto skaits tiek paziņots ik mēnesi, un šo rādītāju izmanto gan valsts politikas 
veidotāji, gan ekonomisti, lai noteiktu ekonomikas pašreizējo stāvokli un prognozētu ekonomiskās aktivitātes līmeņus 
nākotnē. 

Iepirkumu menedžeru indeksi 
(PMI) 

Rādītājs, kas raksturo rūpniecības nozares ekonomisko situāciju. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus galvenos 
rādītājus: jaunos pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu, piegādātāju veiktās piegādes un darba vidi. Ja PMI rādītājs ir 
lielāks par 50, uzskatāms, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme salīdzinājumā ar  iepriekšējo mēnesi. Ja rādītājs ir 
mazāks par 50, nozarē vērojama palēnināšanās; ja rādītājs ir tieši 50, nekādas  
pārmaiņas nav notikušas. 

Kvantitatīvā mīkstināšana (KM) 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. 

 
Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laika posmu līdz 2015. gada 31. augustam 

Reģions Indekss Valūta 

Rādītāji 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 12 mēnešos 
kopš 2015. 

gada 
sākuma 

ASV  S&P 500 USD 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% -1,6% -4,2% 

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

Austrum-
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -27,9% 3,2% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5% -18,6% -12,9% 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -43,8% -24,6% 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Šī informācija nav ne konsultācijas par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. 
Ne šajā dokumentā aprakstītie materiāli, ne 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 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. Attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, jūsu peļņu var ietekmēt valūtas kursu svārstības. 
Peļņas norma, kas gūta no aprakstītajiem investīcijas produktiem, kā arī iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu peļņas normas 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 Jums 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 mājas lapā 
https:https://www.seb.lv 


