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Pasaules ekonomikas perspektīvas īsumā 

Situācija globālajā ekonomikā kļūst arvien labāka. Paredzams, ka 
nākamajos pāris gados saglabāsies labvēlīgi apstākļi straujākai globālās 
ekonomikas izaugsmei, un pirmā šo izaugsmi piedzīvos Amerikas 
Savienoto Valstu ekonomika. ASV ekonomikas izaugsmes ietekme uz citu 
valstu ekonomiku būs atšķirīga, atkarībā no tā, kā citas valstis – gan 
ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) rūpnieciski 
attīstītās valstis, gan jaunattīstības valstis – spēs to izmantot. Tātad, 
domājot par nākotni, varam secināt, ka joprojām saglabāsies cikliskas 
atšķirības. Strukturālo problēmu un citu sarežģījumu dēļ jaunattīstības 
valstis nesasniegs iepriekš novērotos izaugsmes tempus. 

Paredzams, ka pasaules IKP šajā gadā pieaugs par vairāk nekā 3%, 
2014. gadā – par 4%, bet 2015. gadā – par vairāk nekā 4%. Lai gan 
jaunattīstības valstīs izaugsme būs straujāka – 2014./2015. gadā tā būs 
gandrīz 5,5% gadā ‒ jaunattīstības valstu un attīstīto valstu izaugsmes 
tempu atšķirības ievērojami samazināsies, jo attīstīto valstu IKP 
2014. gadā palielināsies par aptuveni 2,5%, bet 2015. gadā – gandrīz par 
3%, salīdzinot –  šajā gadā IKP nedaudz pārsniegs 1%. 

Viss liecina par to, ka pasaules ekonomikā gaidāma straujāka izaugsme. Tas 
nenotiks ātri, šobrīd tirgus dalībnieku cerības un prognozes daudzos 
gadījumos ir pārsteidzīgas – tām trūkst pamatojuma. Savā ziņā tirgi priecājas 
par agru. 

ASV ekonomika turpinās attīstīties 
Uzskatām, ka oktobrī piedzīvotajai budžeta un valsts parāda griestu krīzei būs 
salīdzinoši neliela un īslaicīga ietekme uz ASV ekonomikas izaugsmi. Ir vairāki 
iemesli, kuru dēļ 2014. gadu varam sagaidīt ar optimistisku ekonomikas 
vērtējumu. Ir uzlabojusies situācija darba tirgū, patēriņš palielinās, pieaug arī 
uzņēmumu kapitāla izdevumu nepieciešamība, savukārt fiskālo ierobežojumu 
radītie šķēršļi samazinās. Jāņem vērā arī notikumi politikas jomā – līdz 
15. janvārim ir jāvienojas par jaunu federālo budžetu un pirmā ceturkšņa 
beigās ir valsts parāda griestu paaugstināšanas termiņš. Politiskā spriedze 
visdrīzāk nebūs tik liela kā šajā rudenī. ASV IKP šajā gadā varētu palielināties 
par vairāk nekā 1,5%, savukārt 2014. un 2015. gadā – par aptuveni 3,5%. 
Zemās inflācijas, fiskālās politikas un īslaicīgās nedrošības attiecībā uz 
ekonomisko attīstību dēļ Federālo rezervju sistēma (FED) visdrīzāk atliks 
stimulējošo ikmēneša obligāciju iepirkuma apjoma samazināšanu 
(„sašaurināšanu”) līdz 2014. gada martam. Paredzams, ka FED līdz pat 
2015. gada ceturtajam ceturksnim saglabās nemainīgu procentu pamatlikmi 
(0,25%). 

Parādsaistības un bezdarbs nomāc eirozonu 
Eirozonas valstu ekonomikā atkal vērojama attīstība, taču šo attīstību 
joprojām kavē smagais parādsaistību slogs un augstais bezdarba līmenis. Ļoti 
ticams, ka vairākām krīzes skartajām eirozonas valstīm – galvenokārt Grieķijai 
un Portugālei – visdrīzāk būs nepieciešama palīdzība: aizdevuma nosacījumu 
mīkstināšana un, iespējams, arī papildu finansiālais atbalsts. Eiropas 
Centrālajai bankai (ECB) būs jāturpina atbalstīt finanšu sistēmu, vienlaikus 
stimulējot ekonomiku un cenšoties novērst deflāciju. Eirozonas eksportējošos 
uzņēmumus labvēlīgi ietekmēs ekonomikas izaugsme pasaulē kopumā un jo 
īpaši ASV. Paredzams, ka eirozonas IKP šajā gadā samazināsies par 0,4%, bet 
2014. gadā pieaugs par aptuveni 1%. Zemā inflācija un bažas par ekonomikas 
turpmāko attīstību palīdzēja pārliecināt ECB novembra sākumā samazināt 
bāzes likmi līdz 0,25%. Pēc visa spriežot, ECB nākamais solis būs nodrošināt 
lielāku banku likviditāti, piešķirot jaunus ilgtermiņa refinansēšanas operācijas 
(Long Term Refinancing Operation, LTRO) aizdevumus. 

Japānas stimulējošā ekonomikas politika ir nesusi augļus 
Japānas jaunā ekonomikas politika (tā dēvētā Abenomika) noteikti ir nesusi 
augļus. Paredzams, ka Japānas IKP šajā gadā palielināsies par teju 2%, bet 
2014. un 2015. gadā – par aptuveni 1,5%. Nākamā gada aprīlī gaidāmā 
patēriņa nodokļa paaugstināšana un Japānas Bankas īstenotā monetārā 
politika, kas vēl nekad nav bijusi tik brīva, palielinās inflāciju, ļaujot Japānai 
izrauties no deflācijas spirāles. Ja nepietiekamu strukturālo reformu dēļ 
Abenomika tomēr nesniegs gaidītos rezultātus, Japānu gaida lielas finanšu 
problēmas. Lielākā no tām ir milzīgais valsts parāds (gandrīz 240% no IKP). 
Arī iedzīvotāju novecošana un ar to saistītais veselības aprūpes izmaksu 
pieaugums būs izaicinājums valsts budžetam. 

Gaidāma Āzijas attīstības valstu ekonomikas atlabšana 
Pagājušajā pavasarī izskanējušās FED norādes par monetārās stimulēšanas 
programmas samazināšanu, būtiski ietekmēja daudzu Āzijas valstu finanšu 

tirgus. Ķīnas ekonomiku šīs bažas neietekmēja pārāk būtiski, turpretim Indijā 
un Indonēzijā nopietnas ekonomiskās nelīdzsvarotības un strukturālo 
problēmu dēļ to ietekme bija krietni jūtamāka. Tagad satraukums finanšu 
tirgū ir norimis un reģionā atkal vērojama nedaudz straujāka ekonomikas 
izaugsme, ko veicina lielāks pieprasījums gan starptautiskajā, gan vietējā 
tirgū. Vietējā pieprasījuma pieaugumu sekmē situācijas uzlabošanās darba 
tirgū, valsts finanšu sakārtošana un zema inflācija, kas daudzās valstīs ļauj 
ilgstoši īstenot ekspansīvu monetāro politiku. Paredzams, ka Āzijas 
reģionālais IKP 2013. un 2014. gadā palielināsies par aptuveni 6%, bet 
2015. gadā – pat nedaudz vairāk. 

Pasaules akciju tirgus dalībnieki gaida konkrētākus ekonomiskās 
izaugsmes pierādījumus 
Darījumi pasaules akciju tirgos jau ilgāku laiku nes labu peļņu. Tirgus 
tendences joprojām ir pozitīvas, un SEB bankas prognozes ir piesardzīgi 
optimistiskas. Globālās izaugsmes pazīmes un centrālo banku īstenotie 
atbalsta pasākumi veicinās aktivitāti tirgos. Tajā pašā laikā ir nepieciešams 
apstiprinājums ekonomiskajai izaugsmei - uzņēmumu peļņas rādītāju 
palielināšanās un nākotnes peļņas prognožu pozitīvas tendences, pretējā 
gadījumā akciju cenām būs grūti pārsniegt pašreizējos līmeņus. 

Tēma 
No BRIC līdz C 
Reiz, sagaidot jauno tūkstošgadi, „Goldman Sachs” vecākais analītiķis Džims 
O’Nīls (Jim O’Neill) izveidoja nosacītu četru attīstības valstu – Brazīlijas, 
Krievijas, Indijas un Ķīnas – grupu un apzīmēja to ar akronīmu BRIC (Brazil, 
Russia, India, China). Jaunattīstības valsti vidū BRIC bija IKP līderes, savukārt 
– ekonomiskā, sociālā vai politiskā ziņā – tām bija maz kopēja. Straujās 
izaugsmes dēļ šīs valstis jau ilgu laiku ir investoru uzmanības lokā. Tomēr 
situācija ir mainījusies. Dažādu strukturālu faktoru dēļ visu BRIC valstu 
ekonomikas izaugsme kļuvusi lēnāka un šobrīd BRIC valstis vairs nevar 
uztvert un vērtēt kā vienu veselumu. Katra valsts, tās valūta un akciju tirgus ir 
jāvērtē atsevišķi. Varētu pat teikt, ka BRIC valstu grupa pamazām izirst un pāri 
paliek tikai viena valsts, kas šajā akronīmā apzīmēta ar burtu C – ļoti spēcīgā 
Ķīna. 

Brazīlijā pašlaik trūkst makroekonomiskās stabilitātes – valstī ir augsts 
inflācijas līmenis un zema konkurētspēja, kā arī pārāk maz uzkrājumu un 
ieguldījumu. Savukārt Krievijas ekonomika joprojām ir atkarīga no naftas 
cenām. Pirms pieciem vai desmit gadiem tas nenoliedzami veicināja Krievijas 
ekonomikas attīstību, taču pašlaik, kad naftas cenas ir stabilākas (iespējams, 
nedaudz zemākas), šāda atkarība var kļūt par Krievijas ekonomikas Ahileja 
papēdi. Uzņēmējdarbības vide citās ekonomikas nozarēs nav labvēlīga, un 
valstī steidzami jāveic strukturālas reformas, taču šādu reformu iespējamība 
tuvākajā nākotnē ir maz ticama. Indijā ir vērojamas dažādas strukturālas 
problēmas - pārmērīgs darba tirgus un daudzu preču regulējums, kā arī 
problēmas, kas saistītas ar fiskālo un monetāro politiku. Arī Ķīnā netrūkst 
problēmu, piemēram, ekonomikas stratēģijas maiņa, pārejot no kapitāla 
izdevumu un eksporta stimulējošo izaugsmi uz privātā patēriņa radītu 
kāpumu. Tāpat neatsisināts, ir spekulatīvo mājokļu burbuļa jautājums, kā arī 
demogrāfisko tendenču maiņa, bet salīdzinājumā ar pārējām BRIC valstīm 
ekonomiskā situācija Ķīnā ir daudz labāka. 

Mūsu makroekonomikas modeļa pamatā ir BRIC valstu izaugsmes rādītāju, 
inflācijas, valsts finanšu stāvokļa un tirdzniecības bilances salīdzinājums 
2013.‒2014. gadā, kā arī aktuālie ekonomiskās izaugsmes impulsi un 
makroekonomiskie riski/iespējas. Saskaņā ar mūsu modeļa datiem situācija 
Ķīnā ir daudz labākā situācija nekā Krievijā, bet Brazīlija un Indija atpaliek no 
abām pārējām BRIC valstīm. Ir vērts pievērst uzmanību uzņēmumu peļņas 
prognozēm, jo tās atspoguļo ekonomikas attīstības tendences. Ķīnā peļņas 
prognozes šobrīd ir salīdzinoši pozitīvas, Brazīlijā un Indijā tendence ir 
negatīva, bet Krievijā prognozes pēdējā laikā ir pasliktinājušās. Nobeigumā 
varam secināt, ka peļņas prognožu, zemā novērtējuma un izaugsmes dēļ, 
izvēloties starp BRIC valstu uzņēmumiem, priekšroka dodama Ķīnas 
uzņēmumiem. 
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Aktīvu klašu riska un peļņas prognoze nākamajiem 12 mēnešiem 
Šīs prognozes ir SEB grupas oficiālā nostāja un attiecas uz nākamajiem 12 mēnešiem. Akciju gadījumā - uz globālo vērtspapīru tirgu. Fiksēta ienākuma vērtspapīru 
gadījumā - uz vērtspapīru portfeli, kur 50% ir investīciju līmeņa un 50% spekulatīvajās obligācijas. Hedžfondu gadījumā - uz indeksu „HFRX Market Neutral Index”, kas 
atspoguļo tirgus neitrālu ieguldījumu stratēģiju. Nekustamā īpašuma gadījumā - uz nekustamā īpašuma biržā tirgoto vērtspapīru (REIT) tirgu (Eiropas nekustamo īpašumu 
indekss EPRA), bet izejvielu gadījumā – uz preču portfeli, kuru veido enerģija (33%), rūpniecības metāli (19%), lauksaimniecības preces (36%) un dārgmetāli (13%). Riska 
kapitāla gadījumā prognoze attiecas uz 50 lielākajiem biržas sarakstā iekļautajiem riska kapitāla uzņēmumiem, kas atbilst noteiktiem likviditātes ierobežojumiem. 
Visbeidzot valūtu gadījumā prognoze attiecas uz svarīgāko valūtu pāri, proti, EUR/USD. Salīdzinot ar iepriekšējo tirgus apskatu (publiskots 2013. gada 17. septembrī), esam 
ieviesuši korekcijas, galvenokārt attiecībā uz valūtām. Mēs joprojām izmantojam šo aktīvu klasi kā peļņas avotu, taču vairs nepubliskojam prognozes attiecībā uz pašu aktīvu 
klasi. Tomēr mēs izsakām prognozes attiecībā uz svarīgākajiem valūtu pāriem. 
 

Aktīvu klase Prognozes 
nākamajiem 
12 mēnešiem 

Pamatojums 

Peļņa Risks 

Akcijas 11,5% 10,5% Pozitīvās tendences, kas vērojamas pasaules akciju tirgos, saglabāsies. Attīstības tendences liecina, ka valstis ar zemu 
atkarību no ekonomiskajiem cikliem šobrīd uzrāda labākus rezultātus, salīdzinot ar valstīm, kas atkarīgas no izejvielu 
cenām un ekonomiskajiem cikliem, piemēram, Ķīnas akciju tirgus uzrāda vājākus rezultātus. Tomēr darījumi globālajos 
akciju tirgos jau ilgāku laiku ir nesuši labu peļņu un akciju novērtējumi šobrīd ir augstāki, turpmākai akciju izaugsmei 
nepieciešami pieaugoši peļņas rādītāji.  

Fiksēta ienākuma 
vērtspapīri 

- valsts obligācijas 
- Investīciju līmeņa 
uzņēmumu obligācijas 
- spekulatīvās 
obligācijas 

2,5% 
 

0,4% 
 

1,6% 
 

5.0% 

4% 
 

3,9% 
 

3,0% 
 

3,8% 

Obligāciju ienesīgums ir palielinājies, un paredzams, ka arī turpmāk tas lēnām un pakāpeniski palielināsies. 
Ieguldītājiem būtu jāuzmanās no iespējamā procentu likmju pieauguma, jo tādā gadījumā samazinātos obligāciju tirgus 
vērtība. Visvairāk uzmanības būtu jāpievērš obligāciju dzēšanas termiņiem un jāizvēlas īsāki termiņi, kas ir mazāk jūtīgi 
pret procentu likmju kāpumu.  
Valsts obligācijas joprojām ir nepievilcīgāks ieguldījumu instruments, arī investīciju līmeņa uzņēmumu obligāciju riska 
un peļņas attiecība kļūst arvien neinteresantāka. Starp fiksēta ienākuma vērtspapīriem vispievilcīgāk izskatās 
spekulatīvās obligācijas.  

Hedžfondi 4% 4% Tirgus situācija ir labvēlīga ieguldījumiem hedžfondos, jo korelācija starp dažādām aktīvu klasēm ir mazāka. Fondu 
pārvaldnieku vēlme diversificēt ieguldījumu portfeļus visā pasaulē veicina līdzekļu pieplūdumu hedžfondos. 
Ekonomiskā situācija ir īpaši labvēlīga ieguldījumu stratēģijām, kuru pamatā ir ieguldījumi kapitāla vērtspapīros un  
reaģēšana uz konkrētiem notikumiem (event-driven). 

Nekustamais 
īpašums 

5% 12% Situācija mājokļu tirgū ietekmē gan patērētāju optimismu un paļāvību, gan kreditēšanas tirgu. Palielinoties 
nodrošinājumu vērtībai, bankas labprātāk aizdod līdzekļus, palielinot mājsaimniecību spēju patērēt preces un 
pakalpojumus. Savukārt zemo procentu likmju dēļ ieguldītāji nekustamo īpašumu uztver kā alternatīvu peļņas avotu. 

Riska kapitāls 14,5% 13,6% Ņemot vērā lielo aktivitāti un arvien skaidrāk saskatāmās ekonomikas atveseļošanās pazīmes, riska kapitāla tirgus 
prognozes ir optimistiskas. Taču, ja ieguldītāju riska apetīte samazināsies, piemēram, saistībā ar FED lēmumu 
samazināt monetāro stimulēšanu, svārstīgums (volatilitāte) riska kapitālam palielināsies straujāk nekā akciju tirgū 
kopumā. Tomēr ir pietiekami daudz iemeslu, kuru dēļ ir vērts izmantot riska kapitāla tirgus piedāvātās peļņas iespējas, 
ja var izvēlēties garākus ieguldījumu termiņus. 

Izejvielas 1% 9% Energoresursi – ja saglabāsies pašreizējie ģeopolitiskie sarežģījumi un Saūda Arābija nemainīs taktiku, naftas cenas vēl 
gadu paliks līdzšinējā līmenī. Rūpnieciskie metāli – piedāvājums un pieprasījums izlīdzināsies; uzskatām, ka ievērojami 
samazināsies peļņas potenciāls, jo paredzams, ka metālu aktuālā (spota) cena gada laikā palielināsies par 6‒7%. 
Dārgmetāli – ja nepieaugs bažas par iespējamo inflāciju, zelta cena visdrīzāk paliks nemainīga. Lauksaimniecības 
preces – cenas nākamā gada laikā nemainīsies, ja vien nelabvēlīgi laika apstākļi neietekmēs ražas.  

Valūtas N/A N/A Valūtas maiņas tirgū palielinās nestabilitāte. FED „sašaurinot” monetārās stimulēšanas politiku, ASV dolāra vērtībai 
būtu jāpalielinās. Atsevišķu attīstības valstu valūtas ir kļuvušas nestabilākas. Japānas jenas vērtība var vēl vairāk 
samazināties. Prognoze (nākamajiem 12 mēnešiem) svarīgākajam valūtu pārim, proti, EUR/USD: 1,25 (-7%). 

 

Reģionu perspektīvas 

Reģions Prognoze Pamatojums 

Pasaule Pozitīva • Tendences ir pozitīvas, taču tirgus dalībnieki līdz ar uzņēmumu darbības rezultātu paziņošanas beigām ir ieņēmuši 
nogaidošas pozīcijas, jo uzņēmumi nevis palielina, bet samazina nākotnes peļņas prognozes.  

• Ņemot vērā zemās procentu likmes un ekonomikas pamatrādītāju uzlabošanos, darījumi akciju tirgū turpmāk būs 
galvenais peļņas avots. Tomēr tirgi būs nestabili, jo atsevišķos gadījumos akciju novērtējums ir pārāk augsts. 

Ziemeļamerika Neitrāla • Ir vairāki iemesli, kuru dēļ 2014. gadu varam sagaidīt ar optimistisku ekonomikas vērtējumu. Uzlabojusies situācija 
darba tirgū, patēriņš palielinās, pieaug arī uzņēmumu kapitāla izdevumu nepieciešamība, savukārt fiskālo 
ierobežojumu radītie šķēršļi samazinās. Galvenais riska faktors tagad ir temps, kādā FED „sašaurinās” ieviestos 
atbalsta pasākumus. 

• Makroekonomikas dati ir salīdzinoši stabili. Tas ir uzlabojis situāciju akciju tirgū, kur cenas ir sasniegušas 
rekordaugstu līmeni. Akciju novērtējums ir būtiski kāpis, un tas ierobežo nākotnes potenciālu. 

• Ceturtā ceturkšņa sākumā tirgos gaidāma zināma spriedze saistībā ar valdības debatēm par fiskālo gada budžetu 
un parāda griestu paaugstināšanu, tomēr šī politiskā spriedze visdrīzāk nebūs tik liela kā šajā rudenī. 

Eiropa Pozitīva • Salīdzinot ar ASV un pasaules kopējiem rādītājiem, Eiropas akciju novērtējums ir zems, bet peļņas potenciāls – 
pievilcīgs. 

• Uzņēmumu peļņa Eiropā pieaug ātrāk nekā ASV. Vadošajiem uzņēmumiem nozarēs, kuras ir atkarīgas no 
ekonomiskajiem cikliem un patēriņa, būtu jāgūst labums no Āzijas un citu jaunattīstības valstu ekonomiskās 
atveseļošanās un pārdošanas apjomu palielināšanās.  

• ECB fiskālās stimulēšanas pasākumi nodrošinās nepieciešamo atbalstu. Paredzams, ka turpināsies 
makroekonomikas rādītāju stabilizēšanās. 

Āzija/attīstības 
valstis 

Neitrāla • Āzijas valstīs joprojām ir labvēlīgi apstākļi ilgtermiņa ieguldījumiem, taču iespējas gūt peļņu īsā termiņā ir mazākas 
dēļ nestabilās makroekonomiskās prognozes. 

• Mēs uzskatām, ka lielāks potenciāls ir mazāk attīstītajām Āzijas valstīm, kurām joprojām ir lielas izredzes strauji 
attīstīt ekonomiku, tomēr jāizvairās no ieguldījumiem tādu uzņēmumu vērtspapīros, kas nodarbojas tikai ar izejvielu 
eksportēšanu. 

• Salīdzinot BRIC valstu rādītājus, redzams, ka Ķīnā peļņas prognozes šobrīd ir salīdzinoši pozitīvas, Brazīlijā un Indijā 
tendence ir negatīva, bet Krievijā prognozes pēdējā laikā ir pasliktinājušās. 

Japāna Neitrāla • Valsts īstenotie ekonomikas stimulēšanas pasākumi ir veicinājuši lielāku aktivitāti akciju tirgū un izraisījuši krasu 
jenas vērtības samazināšanos. Visstraujāk ir atveseļojušies Japānas patēriņa un finanšu sektors. Japānas ekonomika 
turpinās attīstīties, lai gan tas nenotiks tik strauji kā līdz šim. Lielākais risks ir saistīts ar varbūtību, ka Abenomika 
varētu nesniegt gaidītos rezultātus. 

Avots: SEB pārskats Investment Outlook, 2013. gada decembris 



2013. gada decembris 

Tirgus apskats  

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.  

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. 

Hedžfondu stratēģijas Tirgus neitrāla (market neutral) ieguldījumu stratēģija – hedžfonda pārvaldnieka īstenota stratēģija, kuras mērķis ir gūt 
peļņu gan no cenu pieauguma, gan krituma vienā vai vairākos tirgos. 
Stratēģija, kuras pamatā ir reaģēšana uz konkrētiem notikumiem (event-driven strategy) – hedžfonda pārvaldnieka 
īstenota stratēģija, gūstot peļņu no tādiem notikumiem kā uzņēmumu apvienošanās, pārņemšana vai restrukturizācija, 
kuru dēļ attiecīgā uzņēmuma akciju cena īsu brīdi var neatbilst šo akciju vērtībai.  

Mājsaimniecību (privātais) 
patēriņš 

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

Ilgtermiņa refinansēšanas 
operācijas (LTRO) 

Zemo procentu likmju aizdevumu programma, kas ir domāta Eiropas bankām un par kuras ieviešanu Eiropas Centrālā 
banka paziņoja 2011. gada beigās, ar mēr mazinātu eirozonas ekonomisko krīzi. Šādas lētas naudas injekcijas nozīmē 
to, ka bankas var izmantot šos līdzekļus, lai iegādātos aktīvus ar augstāku ienesīgumu un tādējādi gūtu peļņu vai lai 
aizdotu vairāk naudas uzņēmumiem un patērētājiem, kas savukārt varētu stimulēt reālās ekonomikas izaugsmi. 

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 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. 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. 

ASV parāda griesti Maksimālā naudas summa, ko Amerikas Savienotās Valstis var aizņemties. Parāda griesti tika ieviesti 1917. gadā 
pamatojoties uz Sekundāro neatkarības obligāciju aktu (Second Liberty Bond Act,). Ar minēto likumu tika noteikts 
maksimālais obligāciju skaits, ko ASV drīkstēja emitēt. Pašlaik ASV parāda griesti ir 16,7 triljoni ASV dolāru. Prognozē, 
ka parāda griesti tiks sasniegti 2014.gada 7.februārī. un līdz tam laikam ASV valdība var aizņemties tik daudz naudas, 
cik tas ir nepieciešams, lai segtu saistības. 

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 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. 

ASV valdības darbības apturēšana Mazāk svarīgo valsts pārvaldes dienestu un iestāžu darbības apturēšana saistībā ar to, ka nav apstiprināts valdības 
programmu budžets nākamajam finanšu gadam (finanšu gads sākas 1. oktobrī un beidzas 30. septembrī). Ja Kongress 
atbalsta visus likumprojektus par izdevumiem, kas saistīti ar valsts budžetu, budžets tiek apstiprināts. Ja šāda 
vienošanās netiek panākta, valdības darbība tiek apturēta – daudzas federālās valdības iestādes tiek slēgtas un 
federālās valdības ierēdņi, kuru darbība netiek uzskatīta par primāru, pārtrauc darbu. Dažas iestādes turpina darbu, 
izmantojot skaidras naudas līdzekļu rezerves, bet, ja netiek rasts risinājums, rezervēm beidzoties, arī šīs organizācijas 
pārtrauc darbu. Valdība un valsts iestādes atsāk darbu tikai tad, kad ir panākts kompromiss un apstiprināts valsts 
budžets. 

 
 
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 pēc adreses: www.seb.lv/mifid.  
 

 
  


