
 

 

 

 

 Tirgus apskats 
Finanšu tirgos rudenī gaidāmas pozitīvas pārmaiņas 

 
 TIRGUS APSKATA KOPSAVILKUMS 

2014. gada septembris  
  

Pasaules ekonomikas perspektīvas īsumā 

Ja neņem vērā ģeopolitiskās krīzes reģionus, pasaules ekonomika 
turpina atveseļoties. Tomēr ekonomiskās izaugsmes temps dažādos 
pasaules reģionos atšķiras. Krievijas un Amerikas Savienoto 
Valstu/Eiropas Savienības tirdzniecības konflikts pagaidām nav 
būtiski ietekmējis globālo ekonomisko situāciju. Attīstītajās valstīs 
joprojām tiek īstenota stimulējoša monetārā politika, savukārt 
fiskālajā politikā pamazām mazinās iepriekš ieviestie taupības 
pasākumi. Inflācijas līmenis joprojām ir zems, taču tendences ir 
atšķirīgas – vairākās Eiropas valstīs pastāv deflācijas draudi, un ASV 
pakāpeniski paātrinās cenu pieaugums. Jaunattīstības valstu 
ekonomiskā izaugsme nākamo pāris gadu laikā varētu kļūt straujāka. 
Būtiskākā izaugsme noteikti būs vērojama Āzijas jaunattīstības 
valstīs. Lielākais zaudējumu risks ir saistīts ar varbūtību, ka 
ģeopolitiskais saspīlējums varētu palielināties un ekonomiskā 
situācija eirozonas valstīs varētu būt sliktāka, nekā iepriekš 
prognozēts. Savukārt peļņas iespējas galvenokārt ir atkarīgas no tā, 
vai ASV spēs nodrošināt negaidīti spēcīgu atbalstu globālās 
ekonomikas izaugsmei. 

Pasaules ekonomikas izaugsme pamazām kļūs straujāka. 
Paredzams, ka pasaules IKP šajā gadā palielināsies par gandrīz 3,5% 
tāpat kā 2013. gadā, bet 2015. un 2016. gadā IKP pieaugums 
sasniegs aptuveni 4%. Visstraujākā ekonomiskā izaugsme joprojām 
būs vērojama jaunattīstības valstīs, kur 2014.–2016. gadā izaugsmes 
tempi sasniegs 4,5–5,0%. Tomēr 2014. un 2015. gadā samazināsies 
atšķirība starp jaunattīstības valstu un attīstīto valstu ekonomiskās 
izaugsmes rādītājiem, jo attīstītajās valstīs izaugsme kļūs straujāka, 
sasniedzot attiecīgi 2 un 2,5%. Tomēr jau 2016. gadā minētā 
atšķirība atkal nedaudz palielināsies, jo jaunattīstības valstīs 
izaugsme kļūs nedaudz straujāka, bet attīstītajās valstīs – nedaudz 
palēnināsies. 

ASV ekonomiskā izaugsme, kas 2014. gada sākumā bija praktiski 
apstājusies, kļūst arvien straujāka 
ASV ekonomikas lejupslīde šā gada pirmajā ceturksnī bija saistīta ar 
īslaicīgiem faktoriem, galvenokārt ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem un 
bargo ziemu. 
 Otrajā ceturksnī ekonomiskā situācija uzlabojās un izaugsme gada 
izteiksmē sasniedza 4,2%. Sākotnējie rādītāji liecina, ka salīdzinoši 
strauja ekonomikas izaugsme turpināsies līdz pat gada beigām. Saskaņā 
ar mūsu prognozēm IKP šajā gadā palielināsies par vairāk nekā 2%. 
2015. gadā IKP palielināsies par 3,5%, savukārt 2016. gadā – par vairāk 
nekā 3%. Paredzams, ka inflācijas līmenis palielināsies, taču šis 
pieaugums visdrīzāk būs salīdzinoši neliels. Ekonomiskās situācijas 
uzlabošanās rosinās Federālo rezervju sistēmu šā gada oktobrī noslēgt 
stimulējošo obligāciju iepirkšanas programmu un 2015. gada aprīlī sākt 
paaugstināt procentu pamatlikmi, kas šobrīd ir 0–0,25%. 

Eirozonas valstu ekonomiskā izaugsme palēninās 
Lai gan gada sākumā eirozonas ekonomiskās izaugsmes rādītāji bija 
salīdzinoši augsti, tagad izaugsme ir būtiski palēninājusies. Otrajā 
ceturksnī, Itālijas un Vācijas ekonomikai sašaurinoties, eirozonas IKP 
būtībā palika nemainīgs. Ekonomikas lejupslīde visdrīzāk ir saistīta ar to, 
ka sarukusi eirozonas valstu tirdzniecība ar Krieviju, un to, ka 
palēninājusies eirozonas ekonomiskā izaugsme, kas 2014. gada sākumā 
bija negaidīti strauja. Paredzams, ka monetārās savienības IKP šogad 
palielināsies par vairāk nekā 0,5%, 2015. gadā – par vairāk nekā 1%, bet 
2016. gadā – par 1,5%. Cerības, ka ekonomiskā izaugsme varētu 
pakāpeniski kļūt straujāka, galvenokārt ir saistītas ar plašākiem Eiropas 
Centrālās bankas (ECB) ekonomikas stimulēšanas pasākumiem. 
Paredzams, ka ECB papildus jūnijā ieviestajiem pasākumiem līdz 
2015. gada pavasarim uzsāks arī plašu obligāciju iepirkšanas 
programmu. Joprojām pastāv deflācijas risks, tomēr uzskatām, ka 
eirozonai kopumā izdosies no tās izvairīties. 

Āzijas jaunattīstības valstīs izaugsme kļūst arvien straujāka 
Āzijas jaunattīstības valstu ekonomiskā izaugsme kļūst arvien straujāka. 
Izaugsmi veicina stimulējoša monetārā politika un tas, ka ir palielinājies 
eksports uz attīstītajām valstīm. Daudzās valstīs situāciju vietējā tirgū 
pozitīvi ietekmē jaunu darbavietu izveide. 2014./2015. gadā IKP varētu 

palielināties par gandrīz 7%. 2016. gadā IKP pieaugums varētu būt 
nedaudz mazāks. Inflācijas risks reģionā kopumā joprojām ir zems. 
Būtiskākie izņēmumi ir Indija un Indonēzija. Tāpēc daudzās valstīs arī 
turpmāk varētu īstenot stimulējošu monetāro politiku. Paredzams, ka 
stingrāka monetārā politika varētu tikt ieviesta tikai nākamgad. Ķīnas 
ekonomika gada pirmajā pusē attīstījās pārsteidzoši strauji. Augstie 
eksporta rādītāji un ekonomiskās politikas ietvaros īstenotie mērķtiecīgie 
stimulēšanas pasākumi ļāva Ķīnas ekonomikai sekmīgi pārdzīvot 
lejupslīdi būvniecības nozarē. Paredzams, ka turpmāk izaugsme kļūs 
nedaudz lēnāka, proti, šogad Ķīnas ekonomika paplašinājās par 7,5%, 
savukārt 2016. gadā ekonomiskā izaugsme sasniegs aptuveni 7%. Indijā 
lielas cerības tiek saistītas ar jaunās valdības ekonomisko politiku. Lai 
gan ekonomiskās reformas var sagādāt arī vilšanos, paredzams, ka IKP 
izaugsme, kas 2014. gadā sasniedza 5%, nākamgad un 2016. gadā būs 
straujāka, proti, 6%.  

Latīņamerikas valstis cīnās ar ekonomiskām problēmām 
Latīņamerikas valstis joprojām cīnās ar makroekonomiskām problēmām, 
proti, lēnāku izaugsmi, augstāku inflāciju un lielu tekošā konta deficītu. 
Šā gadsimta pirmajā desmitgadē Brazīlijas IKP pieaugums bija vidēji 
3,5%. 2014. gadā IKP izaugsme ir mazāka nekā 1%. Iespējams, ka 
oktobrī gaidāmās prezidenta vēlēšanas pavērs ceļu nepieciešamajām 
strukturālajām reformām, taču neviens no galvenajiem prezidenta amata 
kandidātiem savā programmā būtiskas pārmaiņas nav paredzējis. 
Argentīnā ir ļoti augsts inflācijas līmenis, un faktiski tā ir 
maksātnespējīga, kas padziļina valstī valdošās ekonomiskās problēmas. 
Meksikā un Čīlē makroekonomiskā situācija ir daudz labāka. Paredzams, 
ka šā reģiona IKP šogad palielināsies par 1,5%, 2015. gadā – par 
aptuveni 2%, bet 2016. gadā – par 2,5–3,0%. 

Lielākajā daļā Austrumeiropas valstu vērojamas tikai dažas 
pozitīvas tendences 
Ģeopolitiskā konfliktsituācija Austrumukrainā visdrīzāk saglabāsies vēl 
ļoti ilgi. Lai piespiestu Krieviju aktīvāk iesaistīties konflikta reģiona 
demilitarizācijā, ES un ASV pamazām nosaka arvien stingrākas sankcijas. 
Reaģējot uz ieviestajām sankcijām, Krievija uz vienu gadu ir noteikusi 
aizliegumu ievest aptuveni 10% no līdz šim importētajiem pārtikas 
produktiem. Šo pasākumu ietekme nav pārāk liela, taču tie palielina 
nedrošību un neziņu par Krievijas jau tā novājināto ekonomiku un 
veicina inflācijas pieaugumu. Ukrainas ekonomika ir ieslīgusi recesijā. 
Paredzams, ka IKP šogad samazināsies par 6% un pēc tam paliks 
nemainīgs. 
 Austrumeiropas centrālajā un dienvidu daļā situācija un arī turpmākās 
attīstības prognozes ir daudz labākas. Polijas, Čehijas un Ungārijas 
ekonomiskie rādītāji joprojām ir augsti. Baltijas valstis ir to valstu vidū, 
kuras vissmagāk ietekmē Krievijas un Ukrainas konflikts, jo tirdzniecība 
ar Krieviju veido lielu daļu šo valstu ārējās tirdzniecības apgrozījuma. 
Reģionā valdošā nestabilitāte traucē veikt Baltijas valstīs plānotos 
kapitālieguldījumus. Krievijas noteiktie pārtikas preču importa 
ierobežojumi visvairāk ietekmēs Lietuvu, tomēr visvairāk cietīs Igaunijas 
ekonomika, jo liela daļa Igaunijas eksporta un ekonomiskās aktivitātes ir 
cieši saistīta ar Somiju, kura joprojām cīnās ar recesiju. Tomēr ir 
vērojamas arī pozitīvas un izaugsmi veicinošas tendences, proti, privātā 
patēriņa pieaugums, būvniecības nozares atveseļošanās un gaidāmie 
ieguldījumi infrastruktūras izveidē. 

Tēma 
Ilgstoša akciju tirgus izaugsme un cikliskā augšupeja 
Cikliskā ekonomikas augšupeja, kas pašlaik vērojama ASV un daudzās 
citās pasaules valstīs, sākās 2009. gada vasarā, t. i., pirms vairāk nekā 
20 ceturkšņiem. Daži ekonomisti un analītiķi uzskata, ka tas ir ilgs laiks, 
un uztraucas, ka drīz varētu sākties lejupslīde, kas beigtos ar recesiju vai 
ekonomikas krīzi. Citi ir pārliecināti, ka pašreizējā augšupeja varētu 
turpināties diezgan ilgi, un uzskata, ka vēstures dati pierāda šādas 
pārliecības pamatotību. Kurai no šīm grupām ir spēcīgāki argumenti? 

Atskatoties uz iepriekšējo periodu makroekonomikas datiem un 
pievēršot īpašu uzmanību ASV ekonomikai (par kuru pieejami kvalitatīvi 
ekonomikas vēstures dati), redzam, ka laika posmā no 20. gadsimta 
50. gadu beigām līdz 2007. gada beigām ASV bijuši astoņi ekonomiskās 
augšupejas un akciju tirgus izaugsmes periodi. Vidējais izaugsmes 
perioda ilgums bija 20 ceturkšņi jeb pieci gadi. Tātad ikviens, kurš 



uztraucas par to, ka pašlaik vērojamā ekonomikas augšupeja un akciju 
tirgus izaugsme varētu drīz beigties, var atrast šādam uzskatam 
vēsturisku pamatojumu. Tomēr minēto uzplaukuma periodu ilgums var 
būt ļoti dažāds. Īsākais no tiem ilga tikai trīs ceturkšņus, bet garākais – 
35 ceturkšņus. Taču tie ir tikai statistiskas dati. Turpmāk ir norādīti 
būtiskākie faktori, kuru dēļ, raugoties no ekonomikas pamatrādītāju 
viedokļa, parasti beigusies ekonomikas augšupeja un cenu 
palielināšanās akciju un citu riska aktīvu tirgos. 1) Strauja izaugsme un 
augsts ražošanas jaudu izmantošanas līmenis, kuru dēļ ātrāk palielinās 
arī izmaksas un cenas. Tādos gadījumos centrālās bankas paaugstina 
procentu pamatlikmes un palielinās obligāciju ienesīgums, kas 
uzņēmumus rosina samazināt uzkrājumus un kapitāla izdevumus, bet 
mājsaimniecības – samazināt patēriņu. 2) Dramatisks izejvielu, jo īpaši 
naftas, cenu pieaugums, kas būtiski mazina naftas importētāju valstu 
pirktspēju un veicina inflācijas un tekošā konta deficīta palielināšanos, 
kā dēļ tiek paaugstinātas procentu pamatlikmes un palielinās obligāciju 
ienesīgums. 3) Spekulatīvā burbuļa sprādziens, kas izraisa ļoti strauju 
finanšu aktīvu un nekustamā īpašuma cenu samazināšanos, kura 

savukārt var izraisīt vispārēju cenu samazināšanos reālajā ekonomikā 
(deflāciju).  Tādā gadījumā valstis, mājsaimniecības un uzņēmumi ir 
spiesti palielināt uzkrājumus un samazināt parādsaistības. Iestājas dziļa 
recesija. 

Saskaņā ar SEB analītiķu pamatscenāriju varbūtība, ka akciju tirgus 
izaugsme un cikliskā augšupeja, kas sākās 2009. gada pavasarī un 
vasarā, varētu beigties iepriekšminēto faktoru dēļ, ir diezgan maza. SEB 
uzskata, ka pašlaik vērojamā augšupeja var turpināties salīdzinoši ilgu 
laiku. Konkrētā izaugsmes perioda ilgums visdrīzāk būs atkarīgs no tā, 
kāda monetārā politika turpmāk tiks īstenota. Lielākās grūtības 
centrālajām bankām sagādās tādas atbalsta pasākumu izbeigšanas 
stratēģijas izstrāde, kas ļautu izvairīties no pēkšņas ekonomiskās 
aktivitātes samazināšanās un jaunu finanšu burbuļu veidošanās. Tomēr 
banku spēja samērot šos aspektus visdrīzāk tiks nopietni pārbaudīta tikai 
pēc 2016. gada (plašāka informācija atrodama SEB Tirgus apskata 
2014. gada septembra izdevuma pilnajā versijā).

Aktīvu klašu riska un peļņas prognoze nākamajiem 12 mēnešiem 
Riska un peļņas prognožu pamatā ir SEB oficiālā nostāja (House View). Šīs prognozes attiecas uz nākamajiem 12 mēnešiem. Akciju gadījumā prognoze 
attiecas uz globālo vērtspapīru tirgu. Fiksēta ienākuma vērtspapīru gadījumā prognoze attiecas uz vērtspapīru portfeli, ko vienādās daļās veido 
investīciju līmeņa un spekulatīvās obligācijas (ilgums – vidēji 5,5 gadi). Augsta riska ieguldījuma fondu gadījumā prognoze attiecas uz indeksu „HFRX 
Market Neutral Index”, kas atspoguļo līdzsvarotu (market neutral) ieguldījumu stratēģiju. Nekustamā īpašuma gadījumā prognoze attiecas uz 
nekustamā īpašuma tirgu (Eiropas nekustamo īpašumu indekss EPRA), bet izejvielu gadījumā – uz portfeli, kuru veido enerģija (33%), rūpniecības 
metāli (19%), lauksaimniecības preces (36%) un dārgmetāli (13%). Riska kapitāla gadījumā prognoze attiecas uz pasaules lielākajiem biržas sarakstā 
iekļautajiem riska kapitāla uzņēmumiem, kas iekļauti „LPX Total Return” un „MSCI AC World LOC” indeksā. Visbeidzot valūtu gadījumā prognoze 
attiecas uz svarīgāko valūtu pāri, proti, EUR/USD.



2014. gada septembris 
Aktīvu klase Prognozes 

nākamajiem 
12 mēnešiem 

Pamatojums 

Peļņa Risks 

Akcijas 8% 11% Ekonomikas stabilizēšanās un centrālo banku īstenotie pasākumi rosina investorus vairāk ieguldīt 
akcijās. Nedaudz aizsteidzoties priekšā notikumiem, labākas ekonomiskās perspektīvas un globālās 
ekonomikas izaugsme pozitīvi ietekmēs uzņēmumu peļņu. Joprojām uzskatām, ka mūsu pozitīvās 
ilgtermiņa prognozes akciju jomā ir pamatotas, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas un Āzijas valstu 
tirgiem. 

Fiksēta 
ienākuma 
vērtspapīri 
- Valsts obligācijas 
- Investīciju līmeņa 
obligācijas 
- Spekulatīvās 
obligācijas 

3,2% 
 

-0,4% 
 

1,5% 
 

4,6% 

4,6% 
 

4,5% 
 

2,4% 
 

4,6% 

Izmantojot procentu pamatlikmes un kvantitatīvo monetārās mīkstināšanas politiku, centrālās bankas ir 
samazinājušas obligāciju ienesīgumu. Tomēr ilgtermiņā šādu ienesīguma līmeni nav iespējams 
nodrošināt. Paredzams, ka procentu likmes un ienesīgums nedaudz palielināsies, tomēr nesasniedzot tik 
augstu līmeni kā iepriekš. Eiropā valsts obligāciju ienesīgums šobrīd ir rekordzems, bet, pieņemot, ka 
2015. gadā Eiropā palielināsies inflācija un Federālo rezervju sistēma sāks paaugstināt procentu 
pamatlikmes, paredzams, ka valsts obligāciju ienesīgums gan Eiropā, gan ASV palielināsies. Investīciju 
līmeņa uzņēmumu obligāciju un valsts obligāciju ienesīguma starpība ir mazāka nekā jebkad iepriekš, 
tāpēc varbūtība, ka investīciju līmeņa uzņēmumu obligāciju cena varētu palielināties, ir samazinājusies. 
Šajā procentu likmju ciklā labvēlīgākais periods ieguldījumiem investīciju līmeņa uzņēmumu obligācijās 
jau ir aiz muguras. Turpretī spekulatīvo obligāciju tirgus pēc jūlijā novērotās cenu samazināšanās 
īstermiņā atkal ir kļuvis nedaudz pievilcīgāks. 

Augsta riska 
ieguldījumu 
fondi 

3,5% 3,3% Šis periods ir labvēlīgs tiem augsta riska ieguldījumu fondiem, kuru pārvaldnieki un investori ir gatavi 
uzņemties zināmu tirgus risku. Jau ilgāku laiku pozitīvi vērtējam stratēģijas, kuru pamatā ir reaģēšana uz 
konkrētiem uzņēmumu darbības un attīstības notikumiem (event-driven strategies), un mums joprojām 
nav iemesla šīs prognozes mainīt. Minētās stratēģijas pozitīvi ietekmē uzņēmumu pārņemšana, 
apvienošana, pārdošana un citi līdzīgi darījumi, un šobrīd gan ASV, gan Eiropā palielinās uzņēmumu 
apvienošanās un pārdošanas gadījumu skaits. 

Nekustamais 
īpašums 

5% 12% Darījumi nekustamā īpašuma ieguldījumu fondu (real estate investment trust; REIT) tirgū 2014. gadā ir 
nesuši ļoti lielu peļņu. To ir veicinājusi ekonomikas pamatrādītāju uzlabošanās un valsts obligāciju 
ienesīguma samazināšanās. Kamēr turpinās ekonomikas augšupeja, procentu likmju un ienesīguma 
pieaugums nav jāuztver kā drauds, lai gan tas noteikti raisa negatīvas asociācijas. 

Riska kapitāls 11% 15% Paredzams, ka valsts obligāciju ienesīgums palielināsies, tomēr, ja vienlaikus būs vērojama arī straujāka 
ekonomikas izaugsme un peļņas pieaugums, ieguldījumiem riska kapitāla tirgū joprojām būs salīdzinoši 
augsts peļņas potenciāls. 

Izejvielas -1,5% 13% Izejvielu tirgū nav paredzamas straujas cenu svārstības. Gada pirmajā pusē samazinājās naftas cena, jo 
naftas tirgū piedāvājums bija lielāks, bet pieprasījums – mazāks, nekā iepriekš paredzēts. Turklāt Saūda 
Arābijā joprojām tika iegūts rekordliels naftas daudzums. Saskaņā ar mūsu prognozēm pēc gada naftas 
cena būs 100 USD par barelu („Brent” jēlnafta). Paredzams, ka Indonēzijas noteiktā niķeļa rūdas 
eksporta aizlieguma dēļ niķeļa cena varētu vēl nedaudz palielināties. Ilgstoši zemo alumīnija cenu dēļ 
atsevišķi ražotāji ir pārtraukuši ražošanu, kas attiecīgi ir izraisījis cenu pieaugumu. Dārgmetālu tirgū 
nākamā gadā laikā visdrīzāk nav gaidāmas būtiskas cenu svārstības. Tomēr ģeopolitiskā nestabilitāte un 
lielāks pieprasījums pēc automobiļiem ar benzīna dzinēju ir izraisījis pallādija cenu pieaugumu. 
Uzskatām, ka šim dārgmetālam ir vislielākais peļņas potenciāls. 

Valūtas N/P N/P Augstie ekonomiskie rādītāji un varbūtība, ka Federālo rezervju sistēma 2015. gada pavasarī varētu 
ieviest stingrāku monetāro politiku, nozīmē to, ka šobrīd situācija ir labvēlīgāka ASV dolāram, nevis euro. 
Mūsu prognoze (nākamajiem 12 mēnešiem) svarīgākajam valūtu pārim, proti, EUR/USD: 1,27 (-3,5%). 

 

 
Reģionu perspektīvas 

Reģions Prognoze Pamatojums 

Pasaule 1 2 3 4 5 6 7 Globālos akciju tirgus joprojām pozitīvi ietekmēs augstie makroekonomikas rādītāji un straujāka 
ekonomiskā izaugsme, kuras dēļ pamazām palielināsies arī uzņēmumu peļņa. Lai cenas un peļņas 
attiecība un akciju cena palielinātos, jāpalielinās peļņas prognozēm un ienesīgumam. Šajā ziņā 
ceturkšņa peļņas ziņojumos jau rodami pirmie signāli. 

Savienotās Valstis 1 2 3 4 5 6 7 Makroekonomikas rādītāji arvien uzlabojas, bet jūtamais peļņas pieaugums un uzņēmumu darbības 
sašaurināšana un racionalizēšana jau ilgāku laiku palīdz nodrošināt labvēlīgus tirgus apstākļus un 
cenu palielināšanos. Potenciālu ierobežo tas, ka aktīvu novērtējumi ir augsti. 

Eiropa 1 2 3 4 5 6 7 Vasarā akciju cenas Eiropas tirgos lielākoties palika nemainīgas, taču tagad iespējams negaidīts 
akciju cenu pieaugums. Eirozonas valstu iepirkumu menedžeri situāciju vērtē optimistiski, turklāt 
cenu palielināšanos veicina arī fiskālā politika. Eiropā akciju novērtējumi un uzņēmumu peļņas 
palielināšanās tendences ir daudz labākas nekā ASV. Uzņēmumi ir rentabli un konkurētspējīgi, un to 
darbību labvēlīgi ietekmēs valūtu vērtības samazināšanās. 

Āzija/jaunattīstības 
valstis 

1 2 3 4 5 6 7 Globālās ekonomikas izaugsme labvēlīgi ietekmēs jaunattīstības valstu ekonomisko situāciju. 
Jaunattīstības valstu tirgi ir īpaši pievilcīgi zemo aktīvu novērtējumu dēļ un tāpēc, ka šajās valstīs 
ilgtermiņā vērojams būtisks peļņas pieaugums. Nepieciešamo stabilitāti nodrošinās augstie 
makroekonomikas rādītāji un pozitīvās peļņas prognozes, kā arī tas, ka politiskā situācija šajās 
valstīs ir mierīgāka nekā citviet pasaulē. Šobrīd visaugstāk vērtējam Āzijas valstu, tostarp Ķīnas, 
izredzes. 

Japāna 1 2 3 4 5 6 7 Peļņas prognozes ir augstas, un peļņas rādītāji ir uzlabojušies, tomēr jāpatur prātā, ka sākotnēji tika 
prognozēta ļoti maza peļņa. Jenas vērtības samazināšanās ir veicinājusi pozitīvas pārmaiņas. 
Japānas vērtspapīru tirgus rādītāji būs atkarīgi no tā, vai izdosies sekmīgi ieviest visus fiskālās 
stimulēšanas pasākumus. 

* Novērtējuma skalā no „viens” līdz „septiņi” norādīts, kā mēs šobrīd vērtējam konkrēto reģionu. „Četri” ir neitrāls vērtējums, „viens” ir ļoti negatīvs, bet „septiņi” 
– ļoti pozitīvs vērtējums. Šis vērtējums arvien mainās atkarībā no taktiskajām tirgus prognozēm, un tas var atšķirties no mūsu ilgtermiņa stratēģiskajām 
prognozēm par konkrēto reģionu. 

Avots: SEB Tirgus apskats, 2014. gada septembris  

 

 

 



 

 

 
Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

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, un tā ir cieši 
saistīta ar bezdarba līmeņa palielināšanos, jo ekonomikā samazinās pieprasījums pēc precēm un 
pakalpojumiem, kas savukārt var izraisīt depresiju. Centrālās bankas cenšas apturēt smagu deflāciju, kā arī 
smagu inflāciju, lai iespējami mazinātu pārāk strauju cenu samazināšanos. 

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. 

Augsta riska ieguldījumu fondu 
stratēģijas 

Stratēģija, kuras pamatā ir reaģēšana uz konkrētiem notikumiem (event-driven strategy), ir augsta riska 
ieguldījumu fonda pārvaldnieka ieguldījumu politika, kuras mērķis ir gūt peļņu no tādiem notikumiem kā 
uzņēmumu apvienošana, pārņemšana vai restrukturizācija, kas var izraisīt īslaicīgu akciju cenu nesakritību vai 
neatbilstošu novērtējumu.  
Stratēģija, kuras pamatā ir sekošana tirgus tendencēm (trend-following strategy) (t. i., preču nākotnes līgumu un 
iespēju līgumu tirgotāju (commodity trading advisers; CTA) stratēģija) ir ieguldījumu stratēģija, kuras pamatā ir 
tirgus cenu tehniskā analīze, nevis uzņēmumu darbības pamatrādītāju analīze. Finanšu tirgus dalībnieki un 
investori, kuri izmanto šo stratēģiju, uzskata, ka aktīvu cenas nepārtraukti palielinās vai samazinās. Viņi cenšas 
gūt peļņu no šīm tirgus tendencēm, sekojot cenu izmaiņu virzībai un izmantojot to, lai pieņemtu lēmumus par 
aktīvu pārdošanu vai pirkšanu. 

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. 

Cenas un peļņas attiecība Attiecība starp uzņēmuma akcijas pašreizējo cenu un peļņu par vienu akciju, ko izmanto akciju vērtības 
noteikšanai. Piemēram, ja vienas uzņēmuma akcijas cena pašlaik ir 43 EUR un peļņa par vienu akciju pēdējo 
12 mēnešu laikā ir bijusi 1,95 EUR, tad šo akciju cenas un peļņas attiecība ir 22,05 (43/1,95). Kopumā augsta 
cenas un peļņas attiecība liecina par to, ka ieguldītāji uzskata, ka attiecīgā uzņēmuma peļņa palielināsies 
straujāk nekā to uzņēmumu peļņa, kuru akciju cenas un peļņas attiecība ir zemāka. Parasti uzņēmuma akciju 
cenas un peļņas attiecību ir lietderīgi salīdzināt ar citu tās pašas nozares uzņēmumu akciju cenas un peļņas 
attiecību, ar tirgus vidējo rādītāju vai ar tā paša uzņēmuma vēsturisko akciju cenas un peļņas attiecību. 

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 vērojams palēninājums; ja rādītājs ir tieši 50, nav notikušas nekādas 
pārmaiņas. 

Nekustamā īpašuma 
ieguldījumu fonds (real estate 
investment trust; REIT) 

Fonda apliecības ir vērtspapīri, kurus pārdod lielākajās biržās kā akcijas. Fonda līdzekļi tiek ieguldīti nekustamajā 
īpašumā, iegādājoties īpašumus vai hipotēkas. Nekustamā īpašuma ieguldījumu fondiem, kuru darbības pamatā 
ir pašu kapitāls, pieder nekustamie īpašumi, kuros tiek ieguldīti fonda līdzekļi (attiecīgi fonds ir atbildīgs par 
pašu kapitālu jeb nekustamā īpašuma aktīvu vērtību). Fondu ienākumus galvenokārt veido maksa par īpašumu 
nomu. Nekustamā īpašuma ieguldījumu fondi, kuru darbības pamatā ir hipotēkas, nodarbojas ar investīcijām un 
iegādājas nekustamā īpašuma hipotēkas. Šie fondi aizdod nekustamo īpašumu īpašniekiem naudu pret hipotēku 
vai arī iegādājas jau esošas hipotēkas vai vērtspapīrus, kuru nodrošinājums ir hipotēka. Fondu ienākumus 
galvenokārt veido hipotekāro aizdevumu procentu maksājumi. Jaukta tipa fondi izmanto abu iepriekšminēto 
nekustamā īpašuma ieguldījumu fondu stratēģijas, proti, iegulda līdzekļus gan īpašumos, gan hipotēkās. 

SEB oficiālā nostāja (House 
View) 

SEB bankas ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavotās ekonomiskās prognozes. 

SEB tirgus apskats SEB ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavots publiski pieejams ziņojums. SEB tirgus apskatā lasītājiem tiek 
sniegta izsmeļoša informācija par ieguldījumu klimatu un septiņu aktīvu klašu perspektīvām. Publikācijā 
apkopoti arī ieteikumi par pašreizējiem ieguldījumu riskiem un iespējām. Visu pārskatu var izlasīt vietnē 

www.sebgroup.com. 

 ASV Federālo rezervju sistēmas 
obligāciju pirkšanas 
programmas „sašaurināšana” 

Šā apzīmējuma pamatā ir ASV Federālo rezervju sistēmas (centrālās bankas) lēmums samazināt obligāciju 
iepirkšanas apjomus (kvantitatīvā monetārās mīkstināšanas politika). Kvantitatīvā monetārās mīkstināšanas 
politika (quantitative easing) ir centrālās bankas monetārā politika, ko dažkārt izmanto, lai palielinātu naudas 
daudzumu, uzpērkot tirgū pieejamos valsts vērtspapīrus vai citus vērtspapīrus. 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. 

 
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.lv. 


