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Pasaules ekonomikas apskats īsumā 

Pasaules ekonomikā turpinās augšupeja, ko virza ASV, un no pasaules 
centrālajām bankām tiek sagaidīts, ka tās turpinās atbalstīt finanšu 
tirgu kopumā un jo sevišķi - riskantāko aktīvu klases. Neskatoties uz to, 
ka  pasaules ekonomikas augšupeja joprojām ir nestabila, ekonomikas 
politikas veidotāju apņēmība nebūtu jānovērtē par zemu. Tas jo sevišķi 
attiecas uz monetārās politikas veidotājiem (centrālajām bankām), 
kuru svarīgākā prioritāte ir deflācijas apkarošana. Ir bijuši arī mājieni 
par lielāku atbalstu ekspansīvākai fiskālajai politikai. Kopumā pasaules 
ekonomikas izaugsmes tempi 2015. un 2016. gadā varētu būt straujāki 
nekā šogad. Energoresursu cenu samazināšanās ir palielinājusi 
varbūtību, ka izaugsmes tempi būs negaidīti augsti, tomēr pastiprinātā 
spriedze starp Krieviju un citām valstīm turpina apdraudēt izaugsmi. 

Saskaņā ar SEB prognozi turpmāk pasaules ekonomikas izaugsmes 
tempi paātrināsies. Pēc šā gada IKP pieauguma par 3,5% globālā 
izaugsme sasniegs 3,8% 2015. gadā un 3,9% - 2016. gadā. 
Visstraujākie izaugsmes tempi saglabāsies jaunattīstības valstu tirgos 
(JVT) - gandrīz 5% gadā laika posmā no 2015. līdz 2016. gadam. 
Atšķirības starp JVT un attīstīto valstu tirgu (AV) nākamgad 
samazināsies, jo AV izaugsmes tempi palielināsies līdz 2,4% 
salīdzinājumā ar 1,9% šogad. 2016. gadā JVT izaugsmes tempi 
turpinās palielināties apmēram divreiz ātrāk (4,9%) nekā AV valstīs 
(2,4%). 

ASV ekonomikai sokas labi... 
Pēc iekšzemes kopprodukta (IKP) rādītāja lejupslīdes saistībā ar 2014. 
gada pirmā ceturkšņa laika apstākļiem ASV izaugsmes tempi ir būtiski 
paātrinājušies. Gan stabilais darba tirgus, gan labāks mājsaimniecību 
noskaņojums norāda uz to, ka privātais patēriņš varētu kļūt daudz 
stabilāks. Mūsuprāt, šogad IKP palielināsies par 2,2%, nākamgad - par 
3,4%, bet 2016. gadā - par 3,1 procentiem. Raugoties nākotnē, pozitīvos 
izaugsmes tempus pavadīs daudz zemāka inflācija, ņemot vērā ASV 
dolāra vērtības pieaugumu un lētākas naftas cenas. Minētais pārliecinās 
Federālo rezervju banku (Fed) aizturēt pirmo bāzes procentu likmes 
palielinājumu līdz 2015. gada septembrim. Kopš 2010. gada federālajai 
valdībai ir sekmīgi izdevies samazināt budžeta deficītu - tikai četru gadu 
laikā tas ir samazinājies no vairāk nekā 10% no IKP līdz mazāk nekā 3% 
no IKP. 

...turpretī eirozonai - sliktāk  
Trešajā ceturksnī eirozonas valstu IKP palielinājās tikai par 0,2%, un 
daudzas dalībvalstis pieredzēja pieprasījuma kritumu un cīnījās ar 
strukturālajām problēmām. Vācijas ekonomikas augšupeja ir zaudējusi 
savu tempu, turpretī Spānijas izaugsme ir bijusi pārsteidzoši stabila. 
Ņemot vērā gandrīz stagnācijai tuvo stāvokli eirozonas valstu ekonomikā 
un deflācijas risku, Eiropas Centrālā banka (ECB) ir paplašinājusi savu 
stimulēšanas programmu. Ir sperti piesardzīgi soļi fiskālās politikas 
atslogošanas virzienā. Jaunais Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods 
Junkers ir nācis klajā ar plānu, kura mērķis ir veicināt investīciju 
infrastruktūru. Euro pavājināšanās ir laba ziņa eksportētājiem, un naftas 
cenu kritums palielinās mājsaimniecību pirktspēju, vienlaikus samazinot 
uzņēmumu izmaksas. Mēs prognozējam, ka eirozonas valstu IKP gan 
šogad, gan nākamgad palielināsies tikai par 0,9%, bet 2016. gadā 
sasniegs 1,3 procentus. 
 
Āzijas jaunattīstības valstu izaugsmes tempu paātrināšana  
Lielākajā daļā Āzijas jaunattīstības valstīm ir labs potenciāls straujākai 
izaugsmei. To stabilais darba tirgus sekmē pieprasījuma palielināšanos 
iekšzemes tirgū. Arī pasaules tirgus pieprasījuma palielinājumam būs 
pozitīvas sekas. Valstis, kurās ekonomiskais stāvoklis ir sevišķi labs, ir 
Dienvidkoreja, Singapūra un Taivāna, turpretī tādu valstu, kuru tekošais 
konts ir ar lielu deficītu, piemēram, Indonēzijas, ekonomiskais stāvoklis ir 
vājš. Zemā inflācija reģionā ļaus turpināt atbalstošo monetārās politikas 
īstenošanu. Eksporta pieaugums ir daļēji kompensējis vājo iekšzemes 
pieprasījumu Ķīnā. Lēnāki izaugsmes tempi liks Ķīnas iestādēm turpināt 
veikt mērķtiecīgus pasākumus un pārliecināt centrālo banku vēl vairāk 
samazināt aizdevumu procentu likmes. Mūsuprāt, šogad IKP 
palielināsies par 7,4%, nākamgad – par 7,0%, bet 2016. gadā – par 6,7 

procentiem. Indija iegūs no naftas cenas pazemināšanās, jo 
samazināsies inflācija un centrālajai bankai būs pamats samazināt bāzes 
procentu likmi 2015. gadā. N. Modi valdība vēl nav attaisnojusi cerības 
par straujajām reformām, taču pašreiz ir nodrošināti apstākļi vairākām 
tālejošām reformām, kuru īstenošanas rezultātā samazināsies 
strukturālās problēmas un tiks veicināta izaugsme. Mēs prognozējam, ka 
Indijas IKP šogad palielināsies par 5,3%, sasniegs 5,8% 2015. gadā un 
6,2% – 2016. gadā. 

Latīņamerikas makroekonomikas līknes rāda nepareizo virzienu 
Lielākā daļa Latīņamerikas makroekonomikas līkņu šogad ir virzījušās 
nepareizajā virzienā. Izaugsmes tempi ir palēninājušies, inflācija - 
palielinājusies, gan tekošā konta, gan valsts budžeta deficīts ir pieaudzis. 
Brazīlijas ekonomikā vērojama stagnācija, un perspektīvas nav īpaši 
daudzsološas, jo sevišķi tādēļ, ka nav lielas ticības tam, ka nesen 
atkārtoti ievēlētais prezidents D. Rusefs spēs novirzīt tautsaimniecību 
atpakaļ uz attīstības ceļa. Argentīnā ir ļoti augsta inflācija, kas 2015. 
gadā, iespējams, būs vēl lielāka. Meksikas un Čīles finanšu rādītāji ir 
daudz pozitīvāki. Sagaidāms, ka kopumā Latīņamerikas valstu IKP šogad 
palielināsies par 1%, 2015. gadā – par 2%, bet  2016. gadā – par 3 
procentiem. 

Neviendabīgas ekonomiskās perspektīvas Austrumeiropā 
Sagaidāms, ka Krievijas un Ukrainas konflikts ieilgs, kas 2015. gadā 
novedīs Krievijas ekonomiku pie lejupslīdes, bet Ukrainas ekonomiku – 
pie stagnācijas. Tomēr daudzās Centrāleiropas un 
Dienvidaustrumeiropas valstīs turpināsies pakāpeniska atveseļošanās, 
ko noteiks privātā patēriņa palielinājums, eksporta pieaugums uz 
Rietumiem un lētākas naftas cenas. Tas nāks par labu daudzām valstīm, 
kuras importē lielus energoresursu apjomus. No otras puses, 
ekonomiskās politikas ietekme uz izaugsmes stimulēšanu nebūs liela. 
Valstis, kuru ekonomisko stāvokli jo sevišķi nelabvēlīgi ir ietekmējuši 
riski, kas saistīti ar lielo tirdzniecības īpatsvaru ar Krieviju, ir bijušās 
padomju republikas Centrālāzijā, Somija un Baltijas valstis. 2014. gadā 
Baltijas valstis nelabvēlīgi ietekmēja Krievijas izaugsmes tempu 
palēnināšanās un tās ieviestais importa aizliegums, kā arī  eirozonas 
lejupslīde. Kapitālieguldījumi Baltijas valstīs ir bijuši nemainīgi vāji, 
turpretī būvniecībai un jo sevišķi mājsaimniecību patēriņam ir bijusi 
pozitīva ietekme. Krievijas un Ukrainas konflikts ierobežos Baltijas valstu 
eksporta apjomu arī 2015. gadā. Tādējādi izaugsmes pamatā joprojām 
būs galvenokārt privātais patēriņš. Patēriņš radīs ieguvumus, jo sevišķi 
tādēļ, ka darba samaksa, kas ir koriģēta, lai atspoguļotu (zemo) inflāciju, 
strauji palielināsies par 4-5% gadā. Pozitīvas izaugsmes faktori būs arī 
neliels eksporta apjomu pieaugums uz Rietumeiropas valstīm un vājāks 
euro. 

Tēma 
Pasaules ekonomiskās attīstības alternatīvie scenāriji 
Pašlaik vērojamā ekonomikas augšupeja sākās 2009. gada 
vasarā/rudenī, un kopš tā laika daudzās valstīs tās tempi ir bijuši 
neparasti lēni. Piemēram, ASV ekonomikas atveseļošanos varētu vērtēt 
kā visvājāko atveseļošanos visā pēckara periodā. Tikmēr finanšu aktīvu 
vērtība ir ievērojami palielinājusies. Kopš 2009. gada pavasara vidējā 
gada atdeve no investīcijām globālo uzņēmumu akcijās ir bijusi 20%, bet 
attiecīgais uzņēmumu un valsts obligāciju rādītājs sasniedza attiecīgi 
11% un 6 procentus. Neapšaubāmi pēdējo gadu ekonomikas un finanšu 
tirgus tendences varētu raksturot kā neierastas, kas, protams, rada 
jautājumu par lietu virzību turpmākajos gados. 

Saskaņā ar mūsu galveno scenāriju pašreizējā ekonomikas augšupeja vēl 
kādu laiku mērenā tempā turpināsies. Bet tas, protams, neizslēdz 
iespēju, ka pasaules ekonomikas attīstība nenotiks citādā virzienā. Šī 
tematiskā raksta mērķis ir 
aplūkot trīs alternatīvas un 
dažādu finanšu aktīvu 
iespējamos darbības rezultātus. 

1) Nelabvēlīgāks scenārijs tuvāko 
pāris gadu periodam būtu 
paredzams gadījumā, ja Eiropa, 
ASV un Japāna turpinātu tādu 
pašu ekonomiskās attīstības 
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ceļu, kādu Japāna mēroja pagājušā gadsimta 90. gadu beigās un 21. gs. 
sākumā. To faktoru vidū, kuri noteica Japānas krīzi, bija spekulatīvie 
darījumi ar nekustamo īpašumu un akcijām, kas radīja burbuli, pagājušā 
gadsimta 80. gadu laikā. Japānas Banka likvidēja šos burbuļus 1989.-
1990. gadā, ieviešot stingrāku monetāro politiku. Šī stingrība veicināja 
stagnāciju, atkārtotas lejupslīdes un deflācijas situācijas rašanos, kas 
Japānā pastāvēja vairāk nekā desmit gadus. Laika posmā no 1992. līdz 
2003. gadam Japānas IKP uz vienu iedzīvotāju ik gadu palielinājās vidēji 
par nedaudz vairāk nekā 0,5%, savukārt patēriņa cenas kopumā bija 
stabilas. 

2) Otrs scenārijs ir „pagaidu stagnācija”, kuru var definēt kā 
situāciju, kurā vidējie ekonomiskās izaugsmes tempi desmit gadu 
laikā ir daudz lēnāki salīdzinājumā ar ilgtermiņa tendenci, taču gan 
inflācija, gan procentu likmes ir zemas. To raksturo vājš 
pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem, kā arī augsts 
uzkrājumu līmenis, kas noved pie bezdarba un lielām 
neizmantotām ražošanas jaudām.  

3) Protams, globālās ekonomikas attīstība turpmākajos gados var arī 
pārsniegt mūsu cerības gan izaugsmes tempu, gan stabilākas un 
līdzsvarotākas ekonomikas ziņā. Šādā scenārijā virzītājspēki varētu būt: 
ekonomikas strukturālās reformas eirozonā, Japānā un Indijā; strauja un 
vienmērīga pāreja no izaugsmes, kas balstīta uz ieguldījumiem, uz 
izaugsmi, kas balstīta uz patēriņu Ķīnā; dramatiska izejvielu cenu 
palielinājuma izpalikšana; zemāku naftas cenas nostabilizēšanās, 
galvenokārt, pateicoties, enerģētikas revolūcijai ASV, kas kļūst arvien 
pašpietiekamāka. Citi iespējamie faktori ir globālās tirdzniecības 
deregulācijas un paplašināšanas centienu virzība un ģeopolitiskās 
spriedzes mazināšanās. Svarīgs šā pozitīvā scenārija faktors ir ilgtspējīga 

veselīga ekonomiskā izaugsme ASV vairāku gadu garumā, kas labvēlīgi 
ietekmētu arī pārējās pasaules ekonomiku.  

Ietekme uz finanšu aktīviem. Ņemot vērā visus aspektus, 1990. gada 
Japānas krīzes atkārtošanās būtu postoša akcijām. Šīs krīzes laikā 
Tokijas akciju tirgus strauji samazinājās – ik gadu vidēji par aptuveni 4 
procentiem.  

Pagaidu stagnācijas scenārijs pats par sevi būtu bijis izdevīgs fiksētā 
ienākuma investīcijām, bet, ņemot vērā pašreizējo obligāciju vēsturiski 
zemo ienesīgumu, ienesīguma krituma/ cenu pieauguma izredzes ir 
gaužām vājas. Lēnie izaugsmes tempi, nelielais cenu pieaugums, kā arī 
zemās procentu likmes ir ceļš uz zemu atdevi no ieguldījumiem akcijās. 
Nozarēm ar sākotnēji zemu vērtējumu un uzņēmumiem ar augstu 
dividenžu ienesīgumu un/vai stabilu izaugsmi vajadzētu klāties labāk 
nekā akciju tirgum kopumā.  

Pārsteidzoši pozitīva pasaules ekonomiskā scenārija gadījumā akcijām ir 
skaidri redzamas priekšrocības, jo riska prēmija par akcijām (uzņēmumu 
peļņa/akcijas cena, no kuras atskaitīts valsts obligāciju ienesīgums) 
pašlaik ir augsta. Tas atspoguļo to, ka izredzes uz palielinājumu ir mazas, 
bet neskaidrība par ekonomikas perspektīvām – liela. Ja nu tomēr šīs 
izredzes neattaisnotos un nenoteiktība mazinātos, ciklisko nozaru 
(piemēram, nekustamais īpašums, būvniecības) uzņēmumu akcijas un 
uzņēmumi ar augstu sagaidāmo ienesīgumu varētu gūt labumu 
salīdzinājumā pret stabilo nozaru uzņēmumu akcijām un uzņēmumiem 
ar stabilu izaugsmi. Šādā gadījumā veiksminieku vidū varētu būt arī 
finanšu pakalpojumu uzņēmumu akcijas. Pašlaik riska prēmija par valsts 
obligācijām ir diezgan zema, tāpēc negaidīti laba scenārija gadījumā tā 
raida nepārprotamus signālus par procentu likmju pieauguma risku.
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Sagaidāmais risks un atdeve pa aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos 
Mūsu riska un atdeves (peļņas) prognozes atspoguļo SEB oficiālo nostāju, un tās attiecas uz nākamajiem 12 mēnešiem. Prognoze par akcijām ir 
balstīta uz pasaules akciju tirgu. Prognoze par fiksētā ienākuma obligācijām ir balstīta uz grozu, kurā pusi veido augsta kredītreitinga obligācijas, bet 
otru pusi – augsta ienesīguma uzņēmumu obligācijas (vidējais termiņš - 5,5 gadi). Prognoze par hedžfondiem ir balstīta uz HFRX Market Neutral Index, 
kura pamatā ir tirgum neitrāla stratēģija. Prognoze par nekustamo īpašumu ir balstīta uz nekustamā īpašuma tirgu (EPRA indekss), savukārt izejvielu 
prognoze ir balstīta uz energoresursu (33%), rūpniecisko metālu (19%), lauksaimniecības (36%) un dārgmetālu (13%) grozu. Prognoze par riska 
kapitālu ir balstīta uz informāciju par pasaules lielākajām kotētajām akciju sabiedrībām, kas ir iekļautas LPX Total Return un MSCI AC World LOC 
indeksos. Prognoze par valūtām ir balstīta uz galveno valūtu pāri – EUR/USD. 

Aktīvu klase 
 

Prognozes 
nākamajiem 12 

mēnešiem 

Pamatojums 

Atdeve Risks 

Akcijas 11% 11% Stabili dati no ASV, kā arī eirozonas stāvokļa uzlabošanās potenciāls, pieņemot, ka euro būs vājāks 
un energoresursu izmaksas - zemākas. Turpināsies atbalsts no centrālo banku papildu 
veicināšanas pasākumiem Eiropā, Japānā un Ķīnā. 

Fiksētā 
ienākuma 
obligācijas 
- valsts obligācijas 
- augsta 
kredītreitinga 
uzņēmumu 
obligācijas 
- augsta 
ienesīguma 
uzņēmumu 
obligācijas 

3% 
 

-1,1% 
 

1,1% 
 

5,0% 

4% 
 

4,2% 
 

2,4% 
 

3,8% 

Zema inflācija un vājākas izaugsmes signāli dažviet kalpos par pamatu, lai centrālās bankas vēl 
kādu laiku turpinātu uzturēt zemas bāzes procentu likmes. Visticamāk, valsts obligāciju 
ienesīgums vēl kādu laiku nemainīsies, palikdams rekordzemā līmenī. Tomēr ir maz ticams, ka 
ienesīguma līmenis varētu būt vēl zemāks. Plašāki ienesīguma intervāli salīdzinājumā ar valsts 
obligācijām ir vairojuši augsta kredītreitinga un augsta ienesīguma obligāciju īstermiņa potenciālu. 
Augsta ienesīguma obligāciju ienesīgums īstermiņā varētu nedaudz samazināties, kas noteiks 
obligāciju cenas palielināšanos. Tomēr nav garantijas, ka nākamgad ienesīgums palielināsies, līdz 
ar to īsie termiņi šķitīs pievilcīgāki. 

Hedžfondi 3% 4% Stabila tendence nozīmēs mazāku korelāciju ar citām aktīvu klasēm, kas pozitīvi ietekmēs daudzas 
hedžfondu stratēģijas. 

Nekustamais 
īpašums 

5% 12% Zemas procentu likmes un stabili makroekonomikas, jo īpaši ASV, dati arī turpmāk labvēlīgi 
ietekmēs šo aktīvu klasi. 

Riska kapitāls 14% 14% ASV ekonomikas izaugsme un atveseļošanās līdztekus paplašinātajiem monetārās stimulēšanas 
pasākumiem Eiropā un Japānā radīs labu pamatu pastāvīgai nopietnai darbībai šajā aktīvu klasē. 

Izejvielas 3% 12% Ņemot vērā apmēram 30% lielo naftas cenu kritumu kopš vasaras sākuma, mūsuprāt, nākamā 
gada cenas būs nedaudz augstākas nekā pašlaik, lai gan tās var samazināties, pirms tās 
palielināsies. Mūsuprāt, 2015. gadā sagaidāmas augstākas rūpnieciskā metāla cenas, kā rezultātā 
var rasties nepietiekams piedāvājums niķeļa, alumīnija un vara tirgū. Zelta cenu kritums, 
visticamāk, turpināsies, turpretī lauksaimniecības preču cenu kritums ir apstājies. 

Valūtas N/P N/P ASV dolāram ir novērojama stabila tendence, un ASV un pārējo pasaules valstu monetāro politiku 
atšķirības pamato dolāra vērtības kāpuma turpināšanos. Mūsu prognoze (nākamajiem 12 
mēnešiem) galvenajam valūtu pārim EUR / USD ir 1,17. 

 

Prognozes pa reģioniem 
Reģions Prognoze Pamatojums 

Visa pasaule 1 2 3 4 5 6 7 Nesenie uzlabojumi makroekonomikas datos un augstāki izaugsmes tempi labvēlīgi ietekmēs 
globālo uzņēmumu akcijas, galu galā ietekmējot arī uzņēmumu peļņas apmēru. Augstāki peļņas un 
cenas attiecības (P/E) koeficienti un augstākas akciju cenas noteiks nepieciešamību pēc peļņas 
prognožu pārvērtēšanas „uz augšu” un lielāka peļņas pieauguma. Pazīmes pamanāmas jau pašlaik 
– ceturkšņu pārskatos. Mūsu galvenais scenārijs – stabils izaugsmes posms akcijām.  

Amerikas 
Savienotās Valstis 

1 2 3 4 5 6 7 ASV ir ekonomiskās atveseļošanās procesa līderis. Makroekonomiskie dati turpina uzlaboties, un 
uzņēmumu stāvoklis ir ļoti labs, to finanšu rādītāji – stabili, bet peļņas normas – augstas. Akciju 
novērtējumi ir augsti, bet labs peļņas pieaugums pamatos akciju cenu palielināšanos. 

Eiropa 1 2 3 4 5 6 7 Pēc šā rudens lejupslīdes Eiropas akciju tirgos, vērojams potenciāls labvēlīgiem pārsteigumiem. 
Makroekonomiskie dati ir neviendabīgi, taču uzrāda stabilas tendences, turklāt fiskālā politika ir 
atbalstoša. Akciju novērtējumi un peļņas pieaugums izskatās pievilcīgi. Uzņēmumi ir rentabli un 
konkurētspējīgi, un gūst labumu no vājākām valūtām. 
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Āzijas/jaunattīstības 
valstu tirgi 

1 2 3 4 5 6 7 Globālās izaugsmes palielinājums labvēlīgi ietekmēs Āzijas un jaunattīstības valstu tirgu. Zems 
akciju novērtējums un labs peļņas pieaugums ir pievilcīgi, mums paverot pozitīvas ilgtermiņa 
perspektīvas. Neviendabīga makroekonomiskā statistika un mazā interese no investoru puses dara 
mūs mazliet piesardzīgus īstermiņā. Mēs dodam priekšroku Āzijai un Ķīnai, nevis Krievijai un 
Latīņamerikai. 

Japāna 1 2 3 4 5 6 7 Makroekonomiskie dati uzlabojas, un fiskālā politika nodrošina atbalstu. Jenas vājināšanās ir 
veicinājusi eksportu. Vērtējumi ir nokritušies līdz pieņemamam līmenim, taču augstais peļņas 
pieaugums nākamgad palēnināsies. Akciju tirgus darbības rezultāti būs atkarīgi no tā, vai būs 
iespējams pilnībā īstenot oficiālos stimulēšanas pasākumus. 

* Izredžu skala no 1. līdz 7. līmenim parāda, kā mēs šobrīd redzam reģionu. 4. līmenis - neitrāls stāvoklis, 1. līmenis - ļoti negatīvs stāvoklis, bet 7. līmenis - ļoti pozitīvs 
stāvoklis. Saskaņā ar mūsu taktiskā tirgus apskata informāciju līmeņi nepārtraukti mainās, kas var atšķirties no mūsu stratēģiskā redzējuma par reģionu ilgtermiņā. 

Avots: SEB Tirgus apskats, 2014. gada decembris 

 

Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Korelācija (korelācijas 
koeficients) 

Finanšu pasaulē korelācija ir statistikas rādītājs, kas parāda divu vērtspapīru savstarpējo saistību. Korelācijas 
tiek pielietotas, lai uzlabotu portfeļa pārvaldību. Korelācija tiek aprēķināta kā korelācijas koeficients, kura 
intervāls ir no -1 līdz +1. Perfekta pozitīva korelācija (korelācijas koeficients +1), nozīmē, ka palielinoties vai 
samazinoties viena vērtspapīra vērtībai, otrā vērtspapīra vērtība seko tajā pašā virzienā. Turpretī, perfekta 
negatīva korelācija nozīmē to, ka, palielinoties vai samazinoties viena vērtspapīra vērtībai, perfekti negatīvi 
korelēta vērtspapīra vērtības izmaiņas notiek pretējā virzienā. Ja korelācija ir 0, tad var teikt, ka vērtspapīru 
vērtības izmaiņas nekorelē; ja korelācija tomēr ir, tad tā ir pilnīgi nejauša. Praksē perfekti korelēti vērtspapīri ir 
retums, visticamāk, starp vērtspapīriem būs zināma korelācija. 

Deflācija Vispārējs preču un pakalpojumu cenu kritums. Deflāciju var izraisīt naudas piedāvājuma samazinājums, kā arī 
valsts vai personīgo izdevumu samazinājums. Inflācijas pretstata – deflācijas – blakusparādība ir bezdarba 
pieaugums, ņemot vērā, ka pieprasījums ekonomikā samazinās, līdz ar to tas var veicināt depresiju ekonomikā. 
Centrālās bankas mēģina apstādināt gan izteiktu deflāciju, gan izteiktu inflāciju, lai līdz minimumam samazinātu 
pārmērīgu cenu kritumu. 

Ilgums Rādītājs, kas atspoguļo obligāciju cenas jutīgumu uz procentu likmju pārmaiņām. Ilgumu izsaka kā gadu skaitu. 
Ja procentu likmes palielinās, tad obligāciju cenas samazinās, turpretī procentu likmju samazinājums nozīmē 
obligāciju cenu palielinājumu. Ilguma skaitli nosaka ar sarežģītu aprēķinu, kas ietver tagadnes vērtību, 
ienesīgumu, kupona likmi, galīgo termiņu un citus faktorus. Laimīgā kārtā investoriem šis rādītājs tiek norādīts 
kā standarta dati visaptverošo obligāciju un obligāciju kopfondu informācijā. Jo lielāks ilguma skaitlis, jo lielāks 
procentu likmju risks vai atlīdzība par obligāciju cenām.  

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu vienas valsts ietvaros saražoto gatavo preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē noteiktā laika 
posmā, lai gan IKP parasti aprēķina par gadu. Tas iekļauj visu privāto un valsts patēriņu, valsts izdevumus, 
investīcijas un eksportu, atskaitot importu konkrētajā valstī. 

Hedžfondu stratēģijas Uz notikumiem balstīta stratēģija - hedžfondu pārvaldnieku pieņemtā stratēģija, kuras pamatā ir mēģinājumi 
gūt priekšrocības no tādiem notikumiem kā uzņēmumu apvienošanās, pārņemšana un restrukturizācija, kā 
rezultātā uzņēmuma akciju vērtība īstermiņa varētu būt nenovērtēta.   
Stratēģija, kas balstīta uz sekošanu tendencēm (t.i. preču tirdzniecības konsultanti, CTA) - ieguldījumu 
stratēģija, kas ir balstīta uz tirgus cenas tehnisko analīzi, nevis uz uzņēmumu fundamentālo analīzi. Finanšu 
tirgus treideri un investori, kas pielieto uz tendencēm balstītu stratēģiju, uzskata, ka laika gaitā cenām ir 
tendence palielināties un samazināties. Viņi mēģina gūt labumu no šīm tirgus tendencēm, novērojot pašreizējo 
virzienu un izmantojot to, lai pieņemtu lēmumu par pirkšanu vai pārdošanu. 

Mājsaimniecību (privātais) 
patēriņš 

Nacionālo kontu dati, kas atspoguļo patērētāju tēriņus. To veido rezidentu mājsaimniecību izdevumi, kas 
radušies, maksājot par individuālā patēriņa precēm un pakalpojumiem, tostarp tiem, kas tirgoti par ekonomiski 
nebūtiskām cenām. 

Augsta kredītreitinga obligācijas  
Augsta ienesīguma obligācijas 

Augsta kredītreitinga obligācijas ir obligācijas (valsts vai uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz 
salīdzinoši zemu saistību nepildīšanas risku. Obligācijas ar augstu ienesīgumu ir obligācijas (valsts vai 
uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz lielāku saistību nepildīšanas risku salīdzinājumā ar 
investīcijām augsta kredītreitinga obligācijās. Ņemot vērā lielāku saistību nepildīšanas risku, šīs obligācijas ir 
ienesīgākas nekā augsta kredītreitinga obligācijas.  
Divas galvenās kredītreitingu aģentūras – Standard & Poor 's (S & P) un Moody' s – izmanto dažādus 
apzīmējumus (lielie un mazie burti „A” un „B”) obligāciju kredītreitinga atspoguļošanai. S & P apzīmējumi „AAA” 
un „AA” (augsts kredītreitings) un „A” un „BBB” (vidējs kredītreitings) uzskatāmi par augsta kredītretinga 
obligāciju apzīmējumu. Obligāciju kredītreitings, kas ir zemāks („BB”, „B”, „CCC” utt.), uzskatāms par zemu 
kredītreitingu, un šādas obligācijas parasti dēvē par ļoti augsta riska obligācijām ar zemu kredītreitingu. 
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Cenas un peļņas attiecības 
koeficients (P/E koeficients) 

Uzņēmuma pašreizējās akciju cenas un peļņas no vienas akcijas attiecība. Piemēram, ja uzņēmuma akcijas 
pašlaik tiek tirgotas par 43 EUR par vienu akciju, un pēdējo 12 mēnešu peļņa ir bijusi 1,95 EUR par vienu akciju, 
tad akcijas cenas un peļņas attiecības koeficients ir 22,05 (43/1,95). Parasti augsts uzņēmuma P/E koeficients 
liecina par to, ka investori sagaida lielāku peļņas pieaugumu no šā uzņēmuma nākotnē salīdzinājumā ar 
uzņēmumiem ar zemāku P/E koeficientu. Parasti ir lietderīgi salīdzināt viena uzņēmuma P/E koeficientu ar tās 
pašas nozares citu uzņēmumu P/E koeficientiem, ar tirgu kopumā vai ar uzņēmuma vēsturiskajiem P/E 
koeficientiem. 

Kvantitatīvā mīkstināšana Netradicionāla monetārā politika, kuras ietvaros centrālā banka iepērk valsts vērtspapīrus vai citus vērtspapīrus 
no tirgus, lai samazinātu procentu likmes un palielinātu naudas piedāvājumu. Kvantitatīvā mīkstināšana 
palielina naudas piedāvājumu, pārplūdinot finanšu institūcijas ar kapitālu, cenšoties veicināt kreditēšanu un 
uzlabot likviditāti. 

SEB oficiālā nostāja SEB bankas ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavotās ekonomiskās prognozes. 

SEB tirgus apskats SEB ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavotā publiskā informācija. Tirgus apskats sniedz lasītājiem 
padziļinātu ieskatu par investīciju tirgus apstākļiem un septiņu aktīvu klašu nākotnes perspektīvām. Tas iekļauj 
arī padomus ieguldītājiem par esošajiem riskiem un iespējām. Visu ziņojumu var izlasīt tīmekļa vietnē: 
www.sebgroup.com 

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

 
Iepriekš minētā informācija ir sniegta tikai informatīvos nolūkos. Šī informācija nav ne konsultācijas par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. 
Ne šajā dokumentā aprakstītie materiāli, ne 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 investīciju lēmumiem, kas pieņemti, balstoties uz iepriekš minēto informāciju. Sniegtās 
informācijas pamatā ir dati, kas ir iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB nevar saukt pie atbildības par informācijas pilnīgumu vai pareizību, vai kaitējumu, 
kas var rasties šādas informācijas iegūšanas rezultātā. 
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan riskiem. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Dažkārt zaudējumu 
apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, jūsu peļņu var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Peļņas norma, 
kas gūta no aprakstītajiem investīcijas produktiem, kā arī iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu peļņas normas apsolījums vai pamatojums. 
Pirms ieguldījumu lēmumu pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar ieguldījumu veikšanu 
fondā, un izvērtēt visus ar investīciju saistītos riskus, investīcijas atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešams, pēc sīkākiem paskaidrojumiem jūs varat vērsties pie SEB 
konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par investīcijām, kā arī vērtspapīriem ir pieejama SEB mājas lapā 
https://www.seb.lv 

 
  


