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Tirgus apskats 
Parasti klusākais vasaras periods šogad nemaz nav bijis tik kluss, it īpaši pēdējā mēneša laikā. Investorus satrauca pieaugošais politiskais risks 
ASV un Ziemeļkorejas attiecību spriedzes dēļ, kā arī postošā orkāna ASV dienvidos ietekmē. Tas viss veicināja nepastāvību tirgos, radot dažus 
negatīvus tirgus atdeves rādītājus. Tomēr makroekonomikas dati vērtējami pozitīvi, jo daudzās valstīs, ieskaitot ASV, Eiropu, Apvienoto 
Karalisti un Japānu tika novērota izaugsme, kas pārsniedza gaidīto un apstiprināja, ka ekonomikas atveseļošanās pasaulē joprojām notiek. 
Mūsuprāt, negatīvie aspekti nekaitēs šai globālās atveseļošanās  tendencei, tādēļ mūsu riska tolerances līmenis joprojām ir augsts. 

Akciju tirgi* Galvenie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500 index, USD): 
+0,1% augustā 
+10,4% kopš gada sākuma 
+75,7% piecu gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-0,7% augustā 
+5,4% kopš gada sākuma 
+50,0% piecu gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
+7,5% augustā 
+6,9% kopš gada sākuma 
-16,8% piecu gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
+1,1% augustā 
+29,8% kopš gada sākuma 
+37,7% piecu gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
+4,4% augustā 
+22,7% kopš gada sākuma 
-18,8% piecu gadu laikā 

ASV uzlaboja savu 2017. Gada otrā ceturkšņa IKP pieauguma skaitli līdz 3%, kas ir augstākais divu gadu 
laikā. Tas palīdzēja celt dolāra vērtību. Iepirkumu menedžeru indekss ražošanas sektorā arī palielinājās, 
neraugoties uz prognozēm, ka tas saglabāsies nemainīgs. Lai gan augustā ziņojums par darba tirgu vēstīja, ka 
tā rādītāji ir zemāki par gaidītajiem darba vietu izveides jomā, bezdarba līmenis ir tikai 4,4%. Viesuļvētra 
Hārvijs aiz sevis atstāja milzu postījumus Teksasā, taču paredzams, ka tās ilgtermiņa ietekme būs 
neliela: negatīvi rādītāji šajā ceturksnī, kam sekos uzplaukums no atjaunošanas ieguldījumiem. Kamēr 
Ziemeļkoreja izteica jaunus draudus, ASV atbildēja ar diplomātisku un militāru retoriku. Ar konfliktu 
saistītais politiskais risks joprojām ir paaugstināts, taču tam nevajadzētu skart globālās ekonomikas 
atveseļošanās tendences. Tāpat ar risku saistītie ASV parāda griesti atlikti uz gada beigām, jo prezidents 
Tramps piekrita atbalstīt trīs mēnešus ilgu parāda griestu paplašināšanu un valdības finansējumu līdz 
15. decembrim. 

Eiropas ekonomikas vidē novērojami uzlabojumi, eirozonā 2. ceturksnī reģistrējot IKP pieaugumu par 
2,2% (augstākais līmenis kopš 2011. gada). Iepirkumu menedžeru indeksi (PMI), kas raksturo ekonomisko 
situāciju rūpniecības nozarē, joprojām ir augstā līmenī — 55,8, un patērētāju uzticība pieaugusi līdz 
augstākajam līmenim 10 gadu laikā. Visi šie rādītāji palielina pozitīvas prognozes izaugsmei 2. ceturksnī. Tomēr 
eiro turpināja nostiprināt savu vērtību attiecībā pret ASV dolāru, kas Eiropas ekonomikas atveseļošanos 
padara trauslu. 

Attīstības valstu ekonomiku veicināja pozitīvi rādītāji no Ķīnas, uzrādot augstākus 2. ceturkšņa IKP 
rādījumus -  līdz 6,9%, kam pamatā bija rūpnieciskās ražošanas un mājsaimniecību patēriņa uzlabojumi. 
Ražošanas PMI saglabājās līmenī virs 51, norādot uz turpmāku izaugsmi. 

No starptautiskās centrālo banku sanāksmes augustā netika saņemti jauni signāli. Tirgū nav 
paredzams paaugstināts risks, ka centrālās bankas īstenos stingrāku monetāro politiku pārāk strauji, 
apdraudot aktīvu tirgus. ASV Federālās rezerves (FED) plāno samazināt bilanci, no jauna neieguldot ienākumus 
no visām obligācijām, kam pienācis maksājuma termiņš. Tikmēr Eiropas Centrālā banka (ECB), Zviedrijas 
Riksbanka, Japānas Banka un citas bankas palīdz tirgum, nodrošinot likviditāti. Tā kā ekonomika nostiprinās un 
daudzas centrālās bankas sāk piebremzēt stimulējošos pasākumus, noteikti var rasties nepastāvība, lai gan 
bankas gadiem ilgi ir darījušas pretējo. Mēs novērojam centrālās bankas, taču domājam, ka tās vēl kādu laiku 
neradīs negatīvu ietekmi. 

Pēdējie PMI ieraksti liecina, ka turpinās plaša pasaules ekonomikas izaugsme gan ģeogrāfisko reģionu, gan 
sektoru ziņā. Mēs (SEB) paredzam ekonomikas izaugsmi pasaulē, kas 2017. - 2019. gada prognožu periodā 
pārsniegs vēsturiskos vidējos rādītājus. Mums ir samērā optimistisks skatījums, jo tādi ekonomikas cikla pēdējā 
posma izaugsmi veicinoši faktori kā kapitāla izdevumi un privātais patēriņš panāks globālo pieaugumu līdz 
3,8% šogad un nākamgad. Neraugoties uz drūmajiem politiskajiem padebešiem, aktivitāte ir pozitīvi 
pārsteigusi tādās valstīs kā ASV, Ķīna, Japāna, kā arī eirozonā, Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs – to virza arvien 
pieaugoši darba tirgi, paaugstināta resursu izmantošana, pieaugošs tirdzniecības līmenis un augstākas aktīvu 
cenas. Uzlabots skatījums uz izaugsmi, kā arī ekspansīva monetārā politika turpinās uzturēt akciju cenas. 

* Vairāk informācijas par indeksiem var atrast dokumenta beigās.
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Jaunāko notikumu ietekme uz dažādu riska kategoriju investīcijām 
Produktu 
grupa Pagājušā mēneša notikumu ietekme un turpmākās prognozes 

Zems riska 
līmenis 
(konservatīvā 
stratēģija) 

Ņemot vērā paaugstināto politisko risku, kas saistīts ar Ziemeļkoreju un dabas stihiju ASV, valsts obligāciju ienesīgums 
augustā samazinājās. Tomēr mēs ilgtermiņā paredzam pieaugošu ienesīgumu, ko veicinās labvēlīga ekonomikas 
izaugsme, mazāk veicinošā FED monetārā politika, ECB samazinājumi. Prognozes par pamazām pieaugošo valsts 
obligāciju ienesīgumu turpinās vilināt investorus pie tādām aktīvu kategorijām, ko mazāk ietekmē likmes, piemēram, 
augsta ienesīguma obligācijām. 

Vidēji augsts 
riska līmenis 
(sabalansētā 
stratēģija) 

Augustā mūsu sabalansētā riska portfeļiem bija mazliet negatīva atdeve. Maijā risku līmenis bija neitrāls, bet vasarā mēs 
palielinājām kopējo portfeļu riska darījumu apjomu, samazinot nemainīgo ienākumu investīciju daļu un palielinot 
pasaules kapitāla vērtspapīru daļu. 2. ceturkšņa peļņas pārskata periods bija labvēlīgs, pārsniedzot gaidīto pasaules 
mērogā gan ieņēmumu, gan peļņas ziņā. Esam sekmīgi pabeiguši pārskata periodu, un makro dati apstiprina pozitīvu 
skatījumu nākotnē. Augstāks izaugsmes temps, procentu likmes un ienesīgums ļauj izteikt reālas prognozes par peļņu. 
 
 

Augsts riska 
līmenis 
(agresīvā 
stratēģija) 

Pasaules mērogā galvenie rādītāji nesen uzlabojušies un kāpuši. Tas ir labi, jo uzņēmumu sektorā paredzams kluss 
periods: nākamais ceturkšņa pārskata periods būs klāt jau pēc pāris nedēļām. Makroekonomikas dati un centrālās 
bankas rīcība noteiks vēlmi riskēt, tāpat to ietekmēs arī tādi ģeopolitiskie signāli kā tie, kas saistīti ar Ziemeļkoreju. 
Tomēr visumā mūsu scenārijs paredz globālās izaugsmes paātrinājumu. Mēs gaidām pozitīvu ietekmi gan no kapitāla 
izdevumiem, gan no privātā patēriņa, kamēr paātrināts algu pieaugums un lielāks pieprasījums samazinās risku, ka 
inflācija sasniegs pārmērīgi zemu līmeni. Visi šie apstākļi ir labvēlīgi kapitāla vērtspapīriem. Reģionos mēs joprojām 
paredzam labāku akciju potenciālu Āzijā/attīstības valstīs, taču arī Eiropā ir labāks potenciāls nekā ASV. 



Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

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,  
augsta ienesīguma obligācijas 

Investīciju līmeņa obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par 
salīdzinoši zemu saistību neizpildes risku. Augsta ienesīguma 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 augstāks, šīs obligācijas maksā lielākus kupona 
maksājumus, proti, ir ienesīgākas nekā investīciju līmeņa obligācijas.  
Lai sniegtu obligāciju kredītkvalitātes vērtējumu, divas galvenās kredītreitingu aģentūras „Standard & Poor‘” 
(„S&P”) un „Moody’s” izmanto dažādus apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B. 
Obligācijas, kurām aģentūra „S&P” piešķīrusi apzīmējumus 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 augsta 
ienesīguma vai augsta riska obligācijām. 

Galvenais rādītājs Izmērāms ekonomisks faktors, kas mainās, pirms ekonomika sāk piedzīvot konkrētu modeli vai tendenci. 
Galvenos rādītājus izmanto, lai paredzētu ekonomikas izmaiņas, taču tie ne vienmēr ir precīzi. Daži galveno 
rādītāju piemēri ir akciju tirgus rezultāti, ražošanas darbība, inventarizācijas līmenis. 

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 iekauj atvērtas tirgus operācijas (aktīvu pirkšanu un 
pārdošanu), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņas prasības komercbankām. 

Iepirkumu menedžeru indeksi 
(PMI) 

Rādītājs, kas raksturo ekonomisko situāciju rūpniecības nozarē. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus 
galvenos rādītājus: jaunos pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu un piegādātāju veiktās piegādes, kā arī darba 
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. 

Samazināšana Samazināšana ir pakāpeniska tādu centrālās bankas darbību izbeigšana, ko izmantoja ekonomikas izaugsmes 
apstākļu uzlabošanai. Šādas darbības var iekļaut izmaiņas parastajās centrālās bankas darbībās, piemēram, 
procentu likmju vai rezerves prasību korekcijas, vai mazliet netradicionālas darbības, piemēram, kvantitatīvo 
atvieglojumu (KA). Samazināšana kā finanšu termins vislabāk ir pazīstama Federālo Rezervju kontekstā, 
izmantojot kvantitatīvā atvieglojuma programmu. 

 ASV parāda griesti Maksimālā naudas summa, ko Amerikas Savienotās Valstis var aizņemties. Parāda griesti pirmo reizi tika 
izveidoti 1917. gadā (saskaņā ar Otro brīvības obligāciju likumu), nosakot “griestus” obligāciju apjomam, ko 
Amerikas Savienotās Valstis var izdot.  

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 2017. gada 31. augustam  

Reģions Indekss Valūta 

Vērtības rādītāji 

2012 2013 2014 2015 2016 12 mēneši 
Kopš 2017. 

gada 
sākuma 

ASV S&P 500 USD 13,4% 29,6% 11,4% -0,7% 9,5% 13,9% 10,4% 

Eiropa  MSCI EURO EUR 15,6% 19,6% 2,3% 6,1% 1,7% 14,0% 5,4% 

Austrumei
ropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,2% -2,9% -40,0% -8,1% 33,0% 24,1% 6,9% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 18,1% -0,2% 2,5% -11,8% 3,8% 22,9% 29,8% 

Latīņamer
ika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 5,4% -15,7% -14,8% -32,9% 27,9% 19,6% 22,7% 

 
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 tā saucamie 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 varētu 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, plašāku skaidrojumu Jums sniegs 
SEB konsultants vai – nodokļu jautājumos – attiecīgās jomas speciālists. Vispārīga informācija par investīciju jautājumiem un vērtspapīriem pieejama SEB tīmekļa vietnē 
https://www.seb.lv. 


