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Tirgus apskats 
Vasaras pēdējais mēnesis un septembra sākums finanšu tirgos bija diezgan trauksmains. Lielākajā daļā akciju tirgu bija vērojama akciju un riska 
aktīvu pārdošana, kam ievērības cienīgs izņēmums bija ASV akciju indeksi, kuru kārtējo pieaugumu veicināja neparasti stabilie makro dati un 
bažu neesamība par inflāciju. Rūpes radīja tirdzniecības konflikts; tas vissmagāk skāra attīstības valstu akcijas. Augusta vidū mēs samazinājām 
savu riska tolerances līmeni no palielināta uz neitrālu. Tomēr joprojām pastāv nelabvēlīgie faktori, kuri noteica riska tolerances līmeņa 
samazināšanu augustā. Rudenī drāma turpināsies: ASV tirdzniecības karš ar Ķīnu, Eiropas Savienību, Kanādu un citām valstīm, lielais spiediens 
uz attīstības valstīm, Brexit līgums, Itālijas lēmumi, kas saistīti ar tās budžetu, G20 valstu vadītāju sanāksme un citi notikumi. Taču vislielākās 
bažas ir par to, ka tirgu uzmanības centrā atkal varētu nonākt tirdzniecības karš (ASV pret Ķīnu), kas samazinātu akciju cenas. Neskatoties uz 
mūsu neitrālo taktisko pozīciju, vēlamies uzsvērt, ka makroekonomiskās vides stāvoklis ir stabils, un mūsu 12 mēnešu prognozes attiecībā uz 
akcijām ir joprojām labvēlīgas. Oktobrī ieguldītāji pievērsīs uzmanību 3.ceturkšņa peļņas rādītāju publicēšanas sezonai, kas, mūsuprāt, varētu 
vairot vēlmi uzņemties lielāku risku. 
 
Akciju tirgus indeksu sniegums (līdz 2018.gada 31.augustam) 

Reģions Indekss Valūta 

Rezultāti 

2018.g. 
aug. 

Kopš 
2018.g. 
sāk. 

12.mēn. 2013 2014 2015 2016 2017 

ASV S&P 500 USD 3,0 % 8,5 % 17,4 % 29,6 % 11,4 % -0,7 % 9,5 % 19,4 % 
Eiropa  MSCI EURO EUR -3,3 % -2,5 % 0,5 % 19,6 % 2,3 % 6,1 % 1,7 % 8,7 % 
Austrum-
eiropa 

MSCI EM Eastern 
Europe USD -4,6 % -6,2 % -0,9 % -2,9 % -

40,0 % -8,1 % 33,0 % 12,9 % 

Āzija  MSCI EM Asia USD -1,0 % -6,8 % 0,6 % -0,2 % 2,5 % -11,8 % 3,8 % 40,1 % 
Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America USD -8,8 % -12,9 % -14,2 % -15,7 % -14,8 % -32,9 % 27,9 % 20,8 % 

 

Svarīgākie notikumi un prognozes 
ASV. ASV makroekonomikas vide liecina par stabilitāti. Otrajā ceturksnī ASV IKP pieaugums (4,2%) bija lielāks nekā sākotnēji prognozēts, 
sasniedzot savu labāko līmeni gandrīz četru gadu laikā. Gan tirdzniecības, gan patēriņa neto rādītāji krietni uzlabojās, un visi rādītāji liecina par 
to, ka arī 3.ceturksnī gaidāmi tik pat stabili rezultāti. Patēriņam būtu jāveicina IKP pieaugums arī gada trešajā ceturksnī, ņemot vērā, ka pēdējā 
laikā mazumtirdzniecības apjomi ir palielinājušies vairāk nekā prognozēts. Patērētāji turpina gūt labumu no labvēlīgajiem ekonomiskajiem 
apstākļiem, kurus nodrošināja fiskālās reformas un stabilais darba tirgus. Bezdarbs ASV sasniedzis 3,9%, kas ir viszemākais līmenis kopš 
2000.gada. Līdz šim tirdzniecības saspīlējumiem ir bijusi šķietami maza ietekme uz uzņēmumu noskaņojumu ASV. Augustā Iepirkumu 
menedžeru indekss (PMI) nedaudz samazinājās salīdzinājumā ar jūliju, taču uzņēmumu ieguldījumu apjomi izskatās stabili. Turklāt palielinājās 
NFIB indekss, kas parāda noskaņojumu ASV mazo un vidējo uzņēmumu vidū, sasniedzot savu augstāko līmeni 35 gadu laikā. Gandrīz trešdaļa 
aptaujāto uzņēmumu plāno palielināt kapitālieguldījumu apjomu. Federālo rezervju sistēma (FED) varētu turpināt likmju pakāpenisku celšanu. 
Saskaņā ar tās politiku augustā likmes tika atstātas nemainītas, taču sanāksmes protokols liecina, ka, FED, visticamāk, turpinās celt likmes ar 
soli 0,25% ceturksnī. 
Eiropa. Pēc lēnākas atveseļošanās šā gada agrā pavasarī, 2.ceturksnī Eiropas valstis uzrādīja labākus izaugsmes tempus. 2. ceturksnī IKP 
pieaugums tika pārskatīts un pieauga līdz 2,2% gada griezumā. Pēc nesenajiem tirdzniecības saspīlējumiem ar ASV vairums noskaņojuma 
rādītāju Eiropā uzlabojās. Saliktais PMI pieauga par 0,1 punktu līdz 54,4, pateicoties stabilajiem PMI rādītājiem Vācijā un Francijā. Jaunākie 
inflācijas dati uzrāda 2,0% pieaugumu (gada griezumā), taču bāzes inflācija stūrgalvīgi saglabājusies zemā – 1% līmenī. Tāpēc Eiropas 
Centrālā Banka (ECB) varētu nemainīt procentu likmes vismaz līdz nākamā gada septembrim. Tomēr, kā tas bieži mēdz gadīties Eiropā, 
politiskie notikumi aizēnoja minētos labos fundamentālos rādītājus. Novērojami saspīlējumi saistībā ar jauno Itālijas valdību un tās budžeta 
plāniem. Turpinās arī ar Brexit saistītā spriedze, jo britu premjerministres Terēzas Mejas „maigais Brexit” plāns sastopas ar stingru pretestību 
Apvienotajā Karalistē, un to ir kritizējusi arī ES. Daudzi novērotāji uzskata, ka Mejas plāna riski tiks novērsti un ka viņai nenovēršami nāksies 
piekāpties ES papildu pozīcijās. Turklāt daudzi britu parlamentārieši, kas nevēlas izstāties no ES, pretojas šim plānam un labprāt dotu priekšroku 
vēl viena referenduma rīkošanai par Brexit. 
Attīstības valstu tirgi. Attīstības valstu tautsaimniecību izaugsmes rādītāji kopš 2017.gada decembra ir pakāpeniski pasliktinājušies, 
radot bažas gan par ārvalstu valūtām (FX), gan par akciju tirgiem. Līdz pašreizējam brīdim šogad ražošanas sektora PMI ir uzrādījis 
samazināšanās tendenci, un tā parasti ir agrīna riska apetītes samazināšanās pazīme. Lejupslīde bija visskaidrāk novērojama eksporta sektorā, 
un lielāko attīstības valstu uzņēmumi prognozē rādītāju pasliktināšanos tuvākajā nākotnē. Daudzas attīstības valstis, kuru tautsaimniecība 
ir atkarīga no izejvielām, negatīvi ietekmēja izejvielu cenu kritums maija beigās, ko izraisīja optimisma mazināšanās ražošanas sektorā. 
Noskaņojumu, visticamāk, ietekmēja lielāki tirdzniecības kara draudi, galvenokārt, starp ASV un Ķīnu, taču, ņemot vērā, ka runa faktiski ir par 
nelielu globālās tirdzniecības apjomu, ja/kad šī ietekme kļūs par īstenību, tā visticamāk nebūs būtiska.  
Nesen pieredzējām Turcijas liras kritumu, kas zināmā mērā ietekmēja citas spekulatīvās valūtas. Pēdējo nedēļu laikā Turcijas lira ir uzrādījusi 
stabilizācijas pazīmes, taču saglabājušies vairāki faktori, kas veicināja tās kritumu. Tie ietver diplomātisko saspīlējumu ar ASV, tostarp sankciju, 
augstas inflācijas, centrālās bankas ietekmes vājināšanās draudus, kā arī Turcijas lielo īstermiņa ārvalsts parādu pārfinansēšanas 
nepieciešamību. Līdz ar to saglabājas jaunu un krasu valūtas vērtības kritumu risks. Kārtējo reizi varētu ciest tādas valstis kā Dienvidāfrika, Indija, 
Indonēzija, Brazīlija un Meksika, kuras ir jutīgas pret globālās risku apetītes kritumu. Taču Turcijas apstākļi ir īpašs gadījums. Tā kā tās ekonomiskā 
izaugsme veido tikai 1,7% no globālā IKP, varbūtība, ka mēs pieredzēsim kaut ko līdzīgu 1997.gada Āzijas finanšu krīzei vai 1998.gada 
Krievijas krīzei, ir diezgan maza. Tādējādi, visticamāk, vispārējais attīstīto valstu valūtu vērtības kritums būs īslaicīgs. Toties krasa Ķīnas 
izaugsmes tempu samazināšanās rada lielāku risku globālajai ekonomikai, jo īpaši attīstības valstu tautsaimniecībai, taču ekonomikas 
atdzišana pēdējo mēnešu laikā ir pārliecinājusi Ķīnas varas iestādes palaist vaļīgāk kredītpolitikas grožus, kā arī mazināt uz vides aizsardzību 
vērstos ražošanas ierobežojumus. ASV un Ķīnas tirdzniecības konflikta turpmāka eskalācija ir risks, kas pēdējo mēnešu laikā ir palielinājies, taču 
saskaņā ar mūsu pamata scenāriju abas puses panāks kaut kādu risinājumu, jo plašs konflikts varētu kaitēt gan ASV, gan Ķīnas tautsaimniecībai.  



 
Tādējādi ir sagaidāms, ka Ķīna izvairīsies no „cietās piezemēšanās”; tās IKP pieauguma tempi pakāpeniski samazināsies no 6,6% šogad līdz 6,3% 
2019.gadā un 6% 2020.gadā.  
Kopumā tas nozīmē, ka, neskatoties uz dažādiem riskiem, mums joprojām ir pozitīvs viedoklis par attīstības valstu izaugsmes prognozēm 
attiecīgajā prognožu periodā (2018.-2020.g.). Saskaņā ar oficiālās statistikas datiem attīstības valstu IKP pieaugums 2018. gada pirmajā pusē 
kopumā ir noturējies labā līmenī. Raugoties nākotnē, Ķīnas izaugsmes tempu pakāpenisku samazināšanos var kompensēt to pieaugums citās 
valstīs, jo sevišķi Indijā, Brazīlijā, Indonēzijā un Filipīnās, bet 2020.gadā arī Krievijā, Dienvidāfrikā un Meksikā. Ekspansīvas fiskālās politikas 
veicinās kapitālieguldījumus. Aktivitāte būvniecības un pakalpojumu sektorā būs svarīgs faktors, kas gada vidējam IKP pieaugumam ļaus 
saglabāties ap 5% 2018.-2020. gadā. Pieņemot, ka izaugsmes tempi būs tik strauji, attīstības valstu tautsaimniecībā var rasties piedāvājuma 
puses ierobežojumi. Saskaņā ar mūsu pašreizējām prognozēm inflācijas pieauguma tempi kopumā būs lēni, galvenokārt valūtu vērtības 
samazināšanās dēļ, taču dažās valstīs, piemēram, Indijā to noteiks arī resursu izmantošanas termiņu palielināšanās. Attīstības valstu centrālās 
bankas ir uz to reaģējušas ar stingrākām monetārajām politikām un ar bāzes procentu likmju celšanu, kas dažreiz noticis pat ārpus plānotajām 
monetārās politikas sanāksmēm. Tā kā vairums valstu tuvojas pilnas kapacitātes līmeņa sasniegšanai, mūsuprāt, inflācija turpinās augt, lai gan 
tās tempi būs lēni, kas kopumā novedīs pie pakāpeniski augstākām attīstības valstu procentu likmēm. 
Kopumā arvien skaidrākus apveidus iegūst pasaules valstu lielie izaicinājumi, kas saistīti ar ASV prezidenta Donalda Trampa haotisko vadības 
stilu, Brexit procesa ekonomiskajiem un politiskajiem sarežģījumiem un sarežģīto ģeopolitisko stāvokli Tuvajos Austrumos, tostarp krīzi Irānā un 
Turcijā. Tas vairo ekonomiskās nenoteiktības līmeni. Tirdzniecības barjeras varētu kļūt lielākas nekā minēts mūsu agrākajā pamata scenārijā. 
Tikmēr globālās ekonomikas atveseļošanās ir apstiprinājusi mūsu viedokli par to, ka notikumu gaitu turpmāko pāris gadu laikā noteiks 
galvenokārt pamatā esošie ekonomiskie spēki. Lielu kapitālieguldījumu nepieciešamība, optimistiskais mājsaimniecību noskaņojumus un 
ekspansīvas ekonomiskās politikas pašreiz rada spēcīgu  cikliskā pieprasījuma pieaugumu. Mūsu prognozes par globālā IKP pieaugumu par 
4% 2018.gadā un 3,9% 2019.gadā joprojām ir samērā optimistiskas. Attiecīgi nelielas korekcijas attiecībā uz dažādiem reģioniem kompensēs 
cita citu. Par notikumu gaitu 2020.gadā ir lielāka nenoteiktība, taču, mūsuprāt, globālās izaugsmes tempi varētu pieaugt nedaudz virs tendences 
3,5% gadā. Ierobežoto resursu apstākļi tādās valstīs kā ASV, Japānā un Vācijā novedīs pie izaugsmes tempu lejupslīdes, taču mūsuprāt, IKP 
turpinās pieaugt attīstības valstīs, palielinoties par vairāk nekā 5%, neskatoties uz spriedzi finanšu tirgos, kas saistīta ar FED bāzes likmju celšanu. 
Vairumam Eiropas valstu ir pietiekamas rezerves, lai nodrošinātu ekspansijas turpināšanos.  
 
Termini 

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

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

Iekšzemes kopprodukts 
(IKP) 

 
Visu gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laika periodā, vērtība naudas izteiksmē; 
parasti IKP tiek aprēķināts gada griezumā. Tajā ir iekļauts gan privātā, gan publiskā sektora patēriņš, valsts izdevumi, 
ieguldījumi un eksports mīnus imports konkrētas teritorijas ietvaros. 

Ieguldījumu reitinga 
obligācijas, 
Spekulatīvās  
obligācijas 

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

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

Naftas veidi: Brent un 
WTI 

“Brent Blend” (Brent) un “West Texas Intermediate” (WTI) naftas veidus izmanto kā cenu etalonus citiem jēlnaftas veidiem. 
Apmēram divas trešdaļas visu pasaules jēlnaftas līgumu balstās uz Brent cenām, padarot to par visplašāk lietoto rādītāju. 
Pašlaik Brent faktiski apzīmē naftu, kas iegūta Ziemeļjūrā pie Apvienotās Karalistes un Norvēģijas krastiem (Brent, Forties, 
Oseberg un Ekofisk). Tā kā piegāde notiek pa ūdeni, jēlnaftu ir viegli transportēt uz attālākām vietām. Ar WTI apzīmē naftu, ko 
iegūst no urbumiem ASV (un kuru transportē pa cauruļvadu no Kušingas, Oklahomas). Tā kā “West Texas” krājumi atrodas 
iekšzemē, šīs jēlnaftas trūkums ir tās samērā dārgās transportēšanas izmaksas uz citām pasaules valstīm. WTI joprojām ir 
galvenais standarts naftai, ko patērē ASV. 

Naftas 
eksportētājvalstu 
organizācija (OPEC) 

Organizācija sastāv no pasaules lielākajām naftas eksportētājvalstīm. OPEC ir dibināta 1960.gadā, ar mērķi koordinēt 
organizācijas dalībnieku naftas politiku un nodrošinātu dalībvalstīm tehnisko un ekonomisko palīdzību. OPEC ir kartelis, kura 
mērķis ir pārvaldīt naftas piegādi, lai noteiktu naftas cenu pasaules tirgū un izvairītos no svārstībām, kuras var ietekmēt gan 
ražotājvalstu, gan pircēju ekonomiku. 

Iepirkumu menedžeru 
indekss (PMI) 

Rādītājs, kas raksturo ekonomisko situāciju rūpniecības nozarē. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus galvenos rādītājus: 
jaunos pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu, piegādātāju veiktās piegādes, kā arī nodarbinātības vidi. Ja PMI rādītājs ir lielāks 
par 50, uzskata, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme attiecībā pret iepriekšējo mēnesi. Ja rādītājs ir mazāks par 50, 
nozarē vērojama bremzēšanās; ja rādītājs ir tieši 50, nav notikušas nekādas pārmaiņas. 

Ienesīgums Ienākums no ieguldījumiem. Ienākums, kas saņemts par vērtspapīru procentu vai dividenžu veidā un kas parasti gada griezumā 
tiek izteikts procentuālā izteiksmē, ņemot vērā veiktā ieguldījuma vērtību, tā pašreizējo tirgus vērtību vai nominālvērtību. 

 
Iepriekš minētā informācija tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju, ne arī par kāda produkta vai pakalpojuma 
piedāvājumu. Ne šis dokuments, ne tajā aprakstītie produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai personām, kas ir Amerikas 
Savienoto Valstu rezidenti (ASV personas), un šāda izplatīšana var būt nelikumīga. SEB neatbild par ieguldījumu lēmumiem, kas pieņemti, balstoties uz iepriekš minēto 
informāciju. Sniegtās informācijas pamatā esošie dati iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB nevar saukt pie atbildības par informācijas pilnīgumu 
vai pareizību, vai par kaitējumu, kas var rasties šādas informācijas iegūšanas rezultātā. 
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan ar riskiem. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Dažkārt 
zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Ne 
aprakstīto ieguldījumu produktu ienesīgums, ne iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums vai pamatojums. 
 

Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījuma veikšanu, iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar 
ieguldījumu veikšanu fondos, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījumu atbilstību un piemērotību. Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu, vērsieties 
pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par ieguldījumiem un vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa 
vietnē https://www.seb.lv. 


