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Pasaules ekonomika īsumā 

Pasaules ekonomikas perspektīvas uzlabojas. Tā dēvētie 
apsteidzošie rādītāji (leading indicators) mājsaimniecību un 
uzņēmumu sektorā liecina par to, ka globālā izaugsme paātrinās, 
ieguldītāju vēlme uzņemties risku palielinās, fiskālās taupības 
pasākumu radītie šķēršļi mazināsies un monetārā politika arī 
turpmāk būs vērsta uz to, lai atbalstītu finanšu un ekonomikas 
izaugsmi.  
 
Pasaules inflācijas līmenis saglabāsies  zems, jo Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO)  valstīs, t.i., 
attīstītajos tirgos ir liela kapacitāte. Tas ierobežo darbaspēka 
izmaksas, savukārt Āzijas valstu izaugsmes tempa palēnināšanās  
samazina  izejvielu un enerģijas cenas. Šādos apstākļos 
centrālajām bankām ir iespējams  atlikt procentu likmju  
palielinājumu, kas atvieglo restrukturizācijas un fiskālās 
konsolidācijas pasākumu ieviešanu. 
 
Globālās ekonomikas izaugsme izredzes sen nav bijušas tik labas 
kā šobrīd. Mēs paredzam, ka šogad globālā izaugsme būs lielāka 
par 3 procentiem, 2014. gadā tā sasniegs 4 procentus, bet 
2015. gadā jau pārsniegs 4 procentus. Visstraujākā ekonomikas 
izaugsme joprojām būs vērojama jaunattīstības tirgos – 
2014./2015. gadā gandrīz 5,5 procenti. Vienlaikus ievērojami 
samazināsies atšķirība starp jaunattīstības valstu un attīstīto 
valstu ekonomikas izaugsmes tempiem, jo attīstīto valstu IKP 
nākamajā gadā palielināsies par apmēram 2,5 procentiem, bet 
2015. gadā – gandrīz par trim procentiem. 

 
Mūs gaida ļoti interesants posms. Situācija trīs ekonomiski 
svarīgākajos pasaules reģionos – ASV, Japānā un Eiropā – drīz būs 
nostabilizējusies un ir sagaidāma arī straujāka izaugsme. 
 
Šobrīd skaidras pazīmes liecina par to, ka cilvēki sāk atgūt optimismu.  
Japānas ekonomikā jau ilgu laiku valda deflācija, kas līdz šim ir nomākusi 
patērētāju optimismu un ierobežojusi izdevumu apjomu. Tomēr pēdējā 
laikā Japānā ir vērojams lielāks optimisms, tāpēc mēs uzskatām, ka 
situācija Japānā ir jāpārvērtē. Arī Eiropai ir izredzes šoruden kļūt par 
ieguldījumiem pievilcīgu reģionu. Eiropas Centrālā banka (ECB) gan 
joprojām uzsver, ka eirozonas valstu ekonomika ir jāatbalsta, tomēr visas 
pazīmes liecina par to, ka recesija šajās valstīs ir beigusies. Par zināmu 
augšupeju liecina arī tas, ka ASV Federālo rezervju sistēma sāk apsvērt 
iespēju samazināt ekonomikas atbalsta pasākumus. ASV centrālās 
bankas (Federālo rezervju sistēma - FED) iecere samazināt pašreizējo 
obligāciju iepirkumu apjomus (Atbalsta programmas „sašaurināšana”), 
kas līdz šim izmantota, lai nodrošinātu tirgū likviditāti. Atbalsta 
pasākumu atcelšana ir normāls process. Būtībā tas ir pat pozitīvs signāls, 
taču atbalsta programmu izbeigšana nenoliedzami ietekmēs situāciju 
tirgos. Tirgus uz gaidāmo sašaurināšanu reaģē divu iemeslu dēļ. 
Pirmkārt, ieguldītāji baidās, ka, nesaņemot centrālās bankas atbalstu, 
ekonomikas izaugsme kļūs lēnāka. Otrkārt, jāņem vērā tas, ka pieejamo 
līdzekļu daudzums un īstermiņa procentu likmes ir globālās finanšu 
sistēmas pamats. Tāpēc ieguldītājus satrauc arī tas, ka tiks zaudēts viens 
no likviditātes avotiem. 
 
Likviditātes un procentu likmju līmenis ietekmē obligāciju ienesīgumu, 
kas pēdējā laikā ir diezgan strauji palielinājies. Ja  ASV obligāciju cenas 
pieaug, tas būtiski ietekmē kapitāla plūsmu visā pasaulē. Tā notika arī 
šoreiz – attīstības tirgos bija vērojama plaša kapitāla aizplūšana. 
Procentu bāzes likmes vēl ilgi paliks nemainīgas. ASV centrālās bankas 
dati liecina, ka bāzes procentu likmes netiks mainītas līdz pat 
2015. gadam, bet, spriežot pēc tirgus cenām, likmes mainīsies 
2014. gadā. Tikai laiks rādīs, kura no šīm prognozēm ir pareiza. 
 

Visas iepriekš minētās pārmaiņas un tendences ir pozitīvi signāli, kas 
liecina par to, ka rudenī turpināsies situācijas normalizēšanās. Diemžēl 
ekonomikas atveseļošanās pēc finanšu krīzes ir laikietilpīgs process, taču 
tas rada arī iespējas. 
 
Pienācis laiks Eiropu vērtēt pozitīvāk 
Eirozonas valstīs ekonomikas pamatproblēmas joprojām ir lielākas nekā 
daudzos citos pasaules reģionos, tāpēc, ekonomikai atveseļojoties, 
gaidāma arī zināma nelīdzsvarotība, risks un nenoteiktība. Tomēr 
skaidras pazīmes liecina par to, ka šobrīd Eiropai ir labākas izredzes nekā 
līdz šim un attiecīgi ir pamats šo reģionu vērtēt pozitīvāk.  
 
Ir vairāki faktori, kas pamazām mainīs Eiropas ekonomikas perspektīvu 
un kas rosina ieguldītājus pievērst lielāku uzmanību Eiropai kā 
ieguldījumiem pievilcīgam reģionam. 
Pirmkārt, Eiropas valstu ekonomika stabilizējas ekonomiskā izaugsme ir 
vērojama arvien vairākās nozarēs. Par to nepārprotami liecina gan 
iekšzemes patērētāju pieprasījuma pieaugums, gan kapitāla pieaugums 
ražošanas nozarē. Otrkārt, arī finansiālā situācija ir ievērojami 
uzlabojusies. Spēcīgāka ekonomika ļauj gūt lielākus nodokļu 
ieņēmumus; valstis atveseļojas bez citu palīdzības. Nodrošinot eirozonas 
banku aizsardzību, ECB novērsa daudzus riskus. Turklāt ECB rīcība un 
ieteikumi ir bijuši ļoti skaidri un konsekventi, kas ļāvis nodrošināt 
procesa caurredzamību un vairot paļāvību. Visbeidzot ECB var ieviest 
papildu stimulēšanas pasākumus, lai atbalstītu eirozonas valstu 
ekonomiku un finanšu tirgu darbību, kā arī mazinātu deflācijas draudus, 
ja tas būtu nepieciešams.  
 
Ir daudz iemeslu, kuru dēļ ir lietderīgi apsvērt iespēju tuvākajā nākotnē 
ieguldīt līdzekļus Eiropā. Viens no faktoriem, kas jāņem vērā, ir tas, ka 
Eiropā kapitāls vēl nav pārplūdis no obligācijām uz akcijām, kas jau ir 
noticis ASV, izraisot obligāciju ienesīguma kāpumu. Lai rosinātu lielāku 
paļāvību un optimismu ieguldītāju vidū, noteikti nepieciešams ilgāks 
laika posms, kurā būtu vērojami stabili pozitīvi signāli, bet šādiem 
signāliem tiešām būtu jāparādās. 
 
Japāna – aizmirstais ekonomikas milzis 
Japāna ir trešā lielākā ekonomika un ceturtā lielākā eksportētāja pasaulē, 
tāpēc būtiskām pārmaiņām Japānas ekonomikā ir globālas sekas. Daudzi 
ieguldītāji Japānai jau ilgāku laiku nav pievērsuši gandrīz nekādu 
uzmanību, bet tagad situācija ir mainījusies.  
 
Japānas jaunais premjerministrs Šindzo Abe (Shinzo Abe) ir rosinājis 
cerību, ka pēc divdesmit zaudētiem gadiem Japānas ekonomika varētu 
atbrīvoties no deflācijas un recesijas žņaugiem. Ja viņam izdosies 
iecerētais, ieguldītāji, kuri uzdrošinās ieguldīt Japānas akciju tirgū, tiks 
bagātīgi atalgoti. 
 
Tomēr joprojām ir liels risks atkal piedzīvot vilšanos. Japānas biržas 
sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem visdrīzāk būs grūti uzrādīt peļņu, ko 
analītiķi sagaida, ņemot vērā prognozēto ekonomikas attīstība scenāriju. 
Papildus deflācijai, kas dziļi iesakņojusies Japānas ekonomikā, un 
sarežģījumiem enerģētikas nozarē (vairums Japānas kodolreaktoru pēc 
Fukušimas atomelektrostacijas katastrofas joprojām ir slēgti), kā arī 
gigantiskam valdības parādam Japānai ilgtermiņā ir jāpārvar arī milzīgas 
demogrāfiskās problēmas, kas saistītas ar to, ka Japānas iedzīvotāju 
piramīda arvien sašaurinās. Tas nozīmē, ka nākotnē arvien mazākam 
strādājošo skaitam būs jāuztur arvien lielāks pensionāru skaits. 
 
Vienīgais, ko varam droši 
apgalvot - nākamajā gadā sekot 
notikumiem Japānā un Tokijas 
vērtspapīru tirgū būs ļoti 
aizraujoši. Cenu svārstības 
visdrīzāk būs ļoti lielas. 
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Investment Outlook  

Aktīvu klašu riska un peļņas prognoze nākamajiem 12 mēnešiem 
Šīs prognozes attiecas uz nākamajiem 12 mēnešiem. Akciju gadījumā prognoze attiecas uz globālo akciju tirgu. Fiksēta ienākuma vērtspapīru gadījumā 
prognoze attiecas uz vērtspapīru portfeli, kur 50% ir investīciju līmeņa un 50% spekulatīvajās obligācijas. Riska fondu (Hedge) gadījumā prognoze 
attiecas uz visu riska fondu kopumu. Nekustamā īpašuma gadījumā prognoze attiecas uz nekustamā īpašuma biržā tirgoto vērtspapīru (REIT) tirgu, bet 
izejvielu gadījumā– uz preču grozu, kuru vienādās daļās veido enerģija, rūpniecības metāli, dārgmetāli un lauksaimniecības preces. Privātā kapitāla 
gadījumā prognoze attiecas uz 50 lielākajiem biržas sarakstā iekļautajiem privātā kapitāla uzņēmumiem, kas atbilst noteiktiem likviditātes 
ierobežojumiem. Valūtu gadījumā prognoze attiecas uz valūtas maiņas darījumu vadītāja spēju nodrošināt pozitīvu „alfa” koeficientu.  
 
Salīdzinot ar iepriekšējo Tirgus apskatu (publiskots 2013. gada 28. maijā), jānorāda, ka izejvielām kopumā tiek prognozēta 0% peļņa, taču šajā aktīvu 
klasē ietilpst arī tādas izejvielu grupas, kas tomēr var nodrošināt peļņu, piemēram, rūpniecības metāli un enerģija. 
 

Aktīvu klase Prognozes 
nākamajiem 
12 mēnešiem 

Pamatojums 

Peļņa Risks 
Akcijas 8,5% 17% Ieguldītāji gaida pozitīvus signālus, kas veicinātu vēlmi uzņemties risku, un tas var labvēlīgi ietekmēt 

ieguldījumus akcijās. Novērtējums, salīdzinot ar obligācijām, joprojām ir pozitīvs. Vērojamas lielas akciju 
novērtējuma atšķirības starp dažādiem reģioniem un nozarēm; paredzams, ka drīzumā atveseļosies arī 
tie reģioni un nozares, kas ir atpalikuši. Nākamajā augšupejas posmā mēs priekšroku dodam cikliskajām 
nozarēm (industriālā ražošana, finanses, IT) un atsevišķām Eiropas, Āzijas un jaunattīstības valstīm, kur 
novērtējumi ir zemāki.  

Fiksēta 
ienākuma 
vērtspapīri 
- valsts obligācijas 
- investīcija līmeņa 
obligācijas 
- Spekulatīvās 
obligācijas 
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Obligāciju ienesīgums ir palielinājies, un paredzams, ka arī turpmāk tas lēnām un pakāpeniski augs. 
Ieguldītājiem būtu jāuzmanās no iespējamā procentu likmju pieauguma, jo tādā gadījumā samazinātos 
obligāciju tirgus vērtība. Visvairāk uzmanība būtu jāpievērš obligāciju dzēšanas termiņiem un šajos 
apstākļos jāizvēlas īsāki termiņi. 
Valsts obligācijas nav tik pievilcīgs ieguldījumu instruments. Arī investīciju līmeņa uzņēmumu obligāciju 
riska un peļņas attiecība kļūst arvien nepievilcīgākā. Vislabākā riska un peļņas attiecība joprojām ir 
spekulatīvajām obligācijām. Ieguldījumu vide, kurai raksturīgs zems vērtspapīru ienesīgums, 
ekonomikas atveseļošanās un pieejami likviditātes resursi ir palīdzējuši samazināt emitentu 
maksātnespējas gadījumu skaitu, kas rosina ieguldītājus izvēlēties augsta ienesīguma ieguldījumus. 

Riska fondi 4% 4% Iesakām izvēlēties līdzsvarotas (market neutral) ieguldījumu stratēģijas, lai gan tirgus situācija kopumā ir 
labvēlīga ieguldījumiem riska fondos. Peļņas tendences ir stabilizējušās. 

Nekustamais 
īpašums 

6% 13% Tirgus ir stabilizējies, taču tirgus darbība joprojām nav pietiekami caurredzama. Ieguldītāji arvien vairāk 
uzņemas augstāku risku, jo drošo ieguldījumu piedāvātā peļņa pirmreizējos tirgos ir niecīga.  

Privātais 
kapitāls 

10,5% 25% Veselīga izaugsme un pamatots novērtējums veicinās ieguldījumus šajā aktīvu klasē, ja vien augs 
ieguldītāju vēlme uzņemties risku. Ievērojamas tirgus svārstības bieži vien ļoti nopietni ietekmē privāto 
kapitālu. 

Izejvielas 0% 20% Šajā aktīvu klasē nenotiek strauja izaugsme, jo to negatīvi ietekmē ieguldītāju bažas par pieprasījumu. 
Ķīnas ekonomikas izaugsmei būs izšķiroša nozīme, ar to saistītais risks ir liels, bet gaidāmā peļņa –zema. 
Vienlaikus ir vērojamas būtiskas atšķirības starp dažādām izejvielu kategorijām. Ieguldījumi 
rūpnieciskajos metālos un enerģētikā var sagādāt pozitīvus pārsteigumus, bet kopumā joprojām ir 
pāragri ieguldīt līdzekļus šajā aktīvu klasē. 

Valūtas 3% 4% Jaunattīstības valstu valūtu kļūst mazvērtīgāka. Lai šī tendence mainītos, jāuzlabojas Āzijas valstu 
eksporta rādītājiem. EUR un USD cenas valūtas tirgū svārstās noteikta diapazona ietvaros, bet kopumā 
valūtas tirgus rādītājus nosaka monetārā politika (piemēram, Federālo rezervju sistēmas plānotā 
atbalsta pasākumu samazināšana veicināja drošo valūtu nostiprināšanos). Saskaņā ar prognozi USD 
vērtība pieaugs vēlāk un EUR/USD maiņas kurss finanšu gada beigās būs 1,33 (t. i., apmēram tāds pats 
kā šobrīd). Līdz 2015. gada beigām EUR/USD kurss visdrīzāk būs samazinājies līdz 1,20. 

 

Reģionu perspektīvas 
Reģions Prognoze Pamatojums 
Ziemeļamerika Neitrāla • Federālo rezervju sistēma arvien biežāk norāda, ka ekonomikas stimulēšanas pasākumi tiks 

ierobežoti. Šajā ziņā lielākais risks ir grūtības, kas saistītas ar monetārās politikas atkāpšanās 
stratēģijas ieviešanu. 

• Ziemeļamerikas valstu izredzes piedzīvot straujāku ekonomikas izaugsmi, šķiet, joprojām palielinās, 
tomēr uzņēmumu peļņa aug lēnāk nekā citos pasaules reģionos (akciju novērtējumi sāk kļūt augsti), 
kas samazina izaugsmes potenciālu. 

• Ekonomikas izaugsmes galvenie dzinējspēki būs mājokļu tirgus, kurā šobrīd vērojama augšupeja, kā 
arī stabilāka mājsaimniecību finansiālā situācija, kas attiecīgi labvēlīgi ietekmēs privāto patēriņu, un 
gaidāmā ražošanas apjomu palielināšanās. 

• Ceturtā ceturkšņa sākumā tirgos gaidāma zināma spriedze saistībā ar valdības debatēm par finanšu 
gada budžetu un parāda griestu paaugstināšanu. 

Rietumeiropa Pozitīva • Eiropā ir beigusies recesija. 

• Vairākas valstis ir kļuvušas konkurētspējīgākas un ir uzlabojusies valstu tekošo kontu bilance un 
valsts finanšu situācija. 

• Eiropas Centrālā banka (ECB) un fiskālās stimulēšanas pasākumi arī turpmāk nodrošinās 
nepieciešamo atbalstu, un paredzams, ka turpināsies arī makroekonomikas rādītāju stabilizācija. 

Attīstības 
valstis 

Pozitīva • Attīstības valstīs akciju tirgu izaugsme ir bijusi krietni mazāka kā citviet pasaulē. 

• Ekonomikas izaugsme ir palēninājusies – ja agrāk tā bija ļoti strauja, tad tagad to varētu vērtēt kā 
„vienkārši” strauju. 

• Lai gan šāgada ekonomikas izaugsme pagaidām nav tik strauja kā iepriekš, Āzijas attīstības valstīs 
joprojām vērojama straujākā ekonomiskā izaugsme pasaulē. 

• Jaunattīstības valstu valūtu vērtība ir samazinājusies – tas labvēlīgi ietekmē valstis, kuru ekonomika ir 
atkarīga no eksporta un kurām vājš ārējais pieprasījums ir radījis zaudējumus. 
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Japāna Neitrāla • Japānas ekonomika aug – palielinās uzņēmumu un mājsaimniecību pārliecība. 

• Valdības ieviestā ekonomikas stimulēšanas pasākumu pakete ir izraisījusi akciju cenu palielināšanos, 
jenas vērtības samazināšanos un valsts ieguldījumu apjoma pieaugumu, bet joprojām ir 
nepieciešams apliecinājums, ka ekonomikas stimulēšanas programmas (tā dēvētā Abenomika) ir 
ilgtspējīgas. 

Ziemeļvalstis Pozitīva • Straujāka globālās ekonomikas izaugsme labvēlīgi ietekmē eksportējošo Ziemeļvalstu ekonomiku. 

• Situācija Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas iekšzemes tirgū stabilizējas, turpretim Somijas iekšējais 
tirgus arī turpmāk būs nestabils augstā bezdarba līmeņa un stingrās fiskālās politikas dēļ. 

Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 
Abenomika (Abenomics) Abenomika ir Japānas premjerministra Šindzo Abes ieviesto politikas pasākumu kopums, kuru mērķis ir atsisināt 

Japānas makroekonomiskās problēmas. Abenomiku veido monetārā politika, fiskālā politika un ekonomiskās 
izaugsmes stratēģijas, kuru mērķis ir veicināt privātos ieguldījumus. 

Deflācija Preču un pakalpojumu cenu vispārēja samazināšanās. Deflāciju var izraisīt apgrozībā esošā naudas daudzuma 
samazināšanās, kā arī valsts vai personīgo izdevumu samazināšana. Deflācija ir inflācijas pretstats, ko bieži 
izraisa bezdarba palielināšanās un kam seko pieprasījuma samazināšanās, kas savukārt var novest pie 
ekonomiskās depresijas. Centrālās bankas cenšas apturēt smagu deflāciju, kā arī smagu inflāciju, lai iespējami 
mazinātu pārāk strauju cenu samazināšanos. 

Iekšzemes pieprasījums Visi preču un pakalpojumu pirkumi, neatkarīgi no šo preču vai pakalpojumu izcelsmes, ko noteiktā laika posmā 
veic kādas valsts patērētāji, uzņēmumi un valdība. Iekšzemes pieprasījums ir vienāds ar iekšzemes kopproduktu, 
no kura atskaitīts tīrais eksports.  

Federālo rezervju sistēmas 
obligāciju pirkšanas 
programmas „sašaurināšana” 

Šā apzīmējuma pamatā ir ASV Federālo rezervju sistēmas (ASV centrālās bankas) lēmums samazināt obligāciju 
iepirkšanas apjomus (quantitative easing). Centrālās bankas monetārās politikas mīkstināšanu dažkārt izmanto, 
lai palielinātu naudas daudzumu, uzpērkot tirgū pieejamos valsts vērtspapīrus vai citus vērtspapīrus. Šāda 
monetārās politikas mīkstināšana  palielina naudas daudzumu, iepludinot finanšu institūcijās kapitālu, lai 
veicinātu plašāku kreditēšanu un likviditāti. 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu gatavo preču un pakalpojumu monetārā vērtība, kas saražota 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. 

Mājsaimniecību (privātais) 
patēriņš 

Privātais patēriņš ir mājsaimniecību iegādāto un izlietoto patēriņa preču un pakalpojumu vērtība. 

Apsteidzošais rādītājs Izmērāms ekonomiskais faktors, kas mainās, pirms ekonomika sākusi attīstīties atbilstoši noteiktam modelim vai 
tendencei. Apsteidzošos rādītājus izmanto, lai paredzētu pārmaiņas ekonomikas attīstībā, bet tie ne vienmēr ir 
precīzi. Apsteidzošie rādītāji ir, piemēram, vērtspapīru tirgus rezultāti, ražošanas darbība un krājumu līmenis. 

Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācija (ESAO) 

Trīsdesmit četru dalībvalstu grupa, kas apspriež un izstrādā ekonomisko un sociālo politiku. ESAO dalībvalstis ir 
demokrātiskas valstis, kas atbalsta brīvā tirgus ekonomiku. 

SEB Tirgus apskats SEB ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavots publiski pieejams ziņojums. Pārskatā Tirgus apskata lasītājiem 
tiek sniegta izsmeļoša informācija par ieguldījumu klimatu un septiņu aktīvu klašu perspektīvām. Publikācijā 
apkopoti arī ieteikumi attiecībā uz pašreizējiem ieguldījumu riskiem un iespējām. Visu pārskatu var izlasīt vietnē 
www.sebgroup.com. 

Ienesīgums Ieguldījumu procenta ieņēmumi. 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. 

 
 
Šajā dokumentā minētā informācijai ir informatīvs raksturs. Šī informācija nav uzskatāma par rekomendāciju vai konsultāciju investīciju jautājumos, kā arī tā nav kāda 
produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Materiāli un produkti minēti šajā dokumentā nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienoto Valstu (ASV) teritorijā vai 
personām, kas ir ASV rezidenti, t.s. ASV pilsoņi un jebkura šāda izplatīšana vai pārdošana var tikt uzskatīta par pretlikumīgu. SEB nav atbildīga par investīciju lēmumiem, kas 
pieņemti, ņemot par pamatu iepriekš minēto informāciju. Par pamatu iepriekš minētajai informācijai ir izmantoti informācijas avoti, kurus SEB ir uzskatījis par uzticamiem. 
SEB neuzņemas atbildību par šajā dokumentā minētās informācijas pilnvērtīgumu, precizitāti, kā arī zaudējumiem, kas var rasties nepilnīgas informācijas rezultātā. 
Investīcijas akcijās, fondos, kā arī citos vērtspapīros ir saistīti ar iespējām un riskiem. Investīciju tirgus vērtība var gan pieaugt, gan kristies. Atsevišķos gadījumos zaudējumi 
var būt lielāki nekā sākotnējās investīcijas. Gadījumā, ja investīcijas tiek veiktas ārvalstu tirgos, valūtas kursu svārstības var ietekmēt peļņu no šīm investīcijām. Minēto 
investīciju produktu un indeksu iepriekšējo periodu vēsturiskais ienesīgums vai nākotnes periodu ienesīgums nenozīmē ne solījumus, ne atsauces uz nākotnes periodu 
ienesīgumu. Gadījumā, ja šajā materiālā tiek minēta atsauce uz kādu pētījumu vai atskaiti, tad iespēju robežās Jums vajadzētu iepazīties ar atskaites vai pētījuma pilno 
versiju. 
Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas mēs rekomendējam rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulatīvos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus saistītus ar plānotām 
investīcijām, kā arī riskus, atbilstību un piemērotību plānotai investīcijai. Mēs rekomendējam nepieciešamības gadījumā vērsties pie Jūsu konsultanta SEB pēc detalizētākiem 
skaidrojumiem, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Ar vispārīgu informāciju par investīciju jautājumiem 
un vērtspapīriem var iepazīties internetā SEB mājas lapā: www.seb.lv/mifid.  
 
Avots: SEB pārskats Investment Outlook, 2013. gada septembris 

 


