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Pasaules ekonomikas apskats īsumā 

Būtiskais akciju tirgus kritums šovasar radīja plašu stresa vilni 
investoru vidū, norādot uz acīmredzami pieaugošajām bažām par 
ekonomikas izaugsmes tempu palēnināšanos un, iespējams, arī 
lejupslīdi nākotnē. Faktiski bažas par lejupslīdi ir, galvenokārt, par 
ražošanas sektoru, konkrēti, izejvielu ražošanas sektoru. Uzņēmumi, 
kas savā darbībā orientējas uz patērētāju un pakalpojumiem, pašreiz 
atrodas diezgan labvēlīgā situācijā. Nākamo pāris gadu laikā vēl 
joprojām sagaidāma ekonomikas izaugsme. Mūsuprāt, ražošanas 
sektora lejupslīde ir īslaicīga parādība. Ceram, ka samazināsies 
naftas cenu lejupslīdes tempi, un uzskatām, ka zemās procentu 
likmes turpinās stimulēt patēriņu. Mūsuprāt, nav sagaidāma pēkšņa 
Ķīnas ekonomikas izaugsmes tempu apstāšanās. Tie turpina 
samazināties Ķīnā, savukārt palielinās attīstības valstīs. Izaugsmes 
tempu palielināšanās Indijā, kā arī lejupslīdes mazināšanās Krievijā 
un Brazīlijā radīs lielāku stabilitāti. Bēgļu krīzes ietekme uz Eiropu ir 
vairāk politiska un humāna; tā tikai nelielā mērā ietekmēs 
ekonomikas attīstības tempus. 

Kaut arī centrālās bankas visā pasaulē joprojām saglabā 
rekordzemas procentu bāzes likmes un turpina naudas iesūknēšanu 
sistēmā, 2016. gadā  procentu likmes varētu sākt normalizēties un 
palielināties. Šādu tendenci var radīt, piemēram, FED pakāpeniska 
bāzes procentu likmju palielināšana apvienojumā ar deflācijas radītā 
spiediena samazināšanos, jo izejvielu preču cenām nebūtu 
jāsamazinās tik strauji kā iepriekš. 

Riski var būt saistīti ar Ķīnas izaugsmes tempu samazināšanos, 
ražošanas sektora nepietiekamo izaugsmi, daudz lielāka izejvielu 
ražošanas uzņēmumu skaita bankrotēšanu vai līdzīgiem 
notikumiem. Procentu likmju palielināšanās apvienojumā ar vidēju 
izaugsmes tempu palielinājumu var samazināt riska apetīti. 

Reģionu apskats 

ASV – IKP balstās uz patēriņu un pakalpojumiem 
ASV ekonomiku balsta šie divi faktori, un šī tendence arvien palielinās. 
Plaisa starp ražošanas un pakalpojumu sektora iepirkumu menedžeru 
indeksiem (PMI) vairāk nekā 10 gadus nav bijusi tik liela kā pašreiz, 
pakalpojumu sektorā tā ir vēl lielāka. Šā sektora stabilitāte ir saistīta, 
galvenokārt, ar stabilo mājsaimniecību pieprasījumu, spēcīgo darba 
tirgu, zemajām procentu likmēm, aktīvu cenu palielināšanos un 
degvielas cenu samazināšanos. Stabilais privātais sektors apvienojumā 
ar jaunu mājsaimniecību strauju veidošanos padara investīcijas 
būvniecībā par vienīgo visstabilāko izaugsmes komponentu. 

ASV ražošanas sektorā joprojām vērojama lejupslīde. Piegādes vadības 
institūta noteiktais ražošanas sektora iepirkumu vadītāju indekss (PMI) 
svārstās neitrālā līmenī. USD vērtības palielināšanās apvienojumā ar 
vājāku lielāko attīstības valstu, piemēram, Ķīnas un Brazīlijas, 
pieprasījuma samazināšanos mazina eksportu apjomu. Tikmēr 
enerģētikas sektoru ir nelabvēlīgi ietekmējusi naftas cenu lejupslīde. PMI 
rādītājs zem neitrālās atzīmes “50” nenozīmē to, ka visā ekonomikā 
notiek lejupslīde. Ņemot vērā stabilo mājsaimniecību pieprasījumu, 
recesijas risks ir zems. Mūsuprāt, tirgus bažas ir pārspīlētas, jo sevišķi, 
ņemot vērā prognozes, ka ražošanas izaugsmes tempu kritums būs 
īslaicīgs. 

Eiropa – izaugsmes tempi palielinās, strukturālās problēmas iegūst 
skaidrākas aprises 
Bēgļu krīze un strukturālās problēmas parādsaistību krīzes priekšvakarā 
rada spiedienu uz Eiropas politiķiem, mazinot gan sadarbības problēmu, 
gan lielāko ilgtermiņa problēmu nozīmīgumu, taču ekonomiskās 
aktivitātes notiek pareizajā virzienā. Ekonomiku stimulē zemākas 
elektroenerģijas cenas un Eiropas Centrālās Bankas (ECB) ekspansīvā 
politika. Nākamo pāris gadu laikā izaugsmes tempi turpinās palielināties, 
pateicoties, galvenokārt, eksportam un privātajam patēriņam. Tomēr 
strukturālās problēmas ierobežo iespējamās izaugsmes apmēru, kaut 
gan parādsaistības nerada akūtu problēmu zemo procentu likmju dēļ. 
Iespējams, bēgļu krīzes tiešā ietekme uz ekonomiku nebūs liela. 
Sagaidāms, ka gan budžeta deficīti, gan IKP tuvākajā laikā palielināsies 

par dažām procentpunkta desmitdaļām (Vācijā – nedaudz vairāk). Valstu 
izaugsme ir samērā vienmērīga. Vācijā ir stabila situācija, Francijā un 
Itālijā vērojams labs izaugsmes tempu palielinājums, arī Spānijas 
izaugsmes tempi ir veselīgi. Lielbritānijas tautsaimniecībā turpinās 
stabila izaugsme. Zema inflācija un darba samaksas palielināšanās 
sekmēs stabilu privāto patēriņu, savukārt ražīguma pieaugums sekmēs 
ražošanas sektora attīstību. Izaugsmi nākamo pāris gadu laikā palēninās 
fiskālās taupības režīms un valūtas vērtības palielināšanās.  

Āzija / Ķīna – pastāvīga izaugsme 
Āzija turpinās būt pasaules reģions ar visstraujāko izaugsmi, taču kopējā 
aina nav viendabīga. Eksporta apjomi samazinās, jo īpaši Malaizijas un 
Indonēzijas izejvielu eksportētāju vidū, taču  iekšzemes pieprasījums 
saglabājas augstā līmenī. Sagaidāmā ASV FED procentu likmju 
palielināšana rada bažas, taču lielas tirgus svārstības nav gaidāmas. 

Finanšu tirgus satricinājums šovasar radīja lielāku nenoteiktību par Ķīnas 
ekonomisko izaugsmi. Bažas par iespējamo izaugsmes tempu krituma 
turpināšanos ir apvijusi arī skepse par Ķīnas oficiālās statistikas datu 
ticamību. Visticamāk, IKP pieaugums ir zemāks nekā liecina oficiālie dati, 
un, iespējams, tas turpinās samazināties, tiesa gan, mazākā mērā nekā 
līdz šim. Tāpat kā visā pasaulē Ķīnā izaugsmi veicina pakalpojumu 
sektors un privātais patēriņš, savukārt ražošanas attīstības tempi ir 
vājāki. Mūsuprāt, ir sagaidāms, ka tiks turpināti oficiālie stimulēšanas 
pasākumi, lai uzturētu izaugsmes tempus. 

Indijā izaugsme paātrināsies ne tik strauji kā prognozēts iepriekš. Tas 
notiks galvenokārt tāpēc, kā reformas tiek īstenotas lēnāk, nekā cerēts. 
Ņemot vērā rūpnieciskās ražošanas stabilizēšanos, inflācijas 
samazināšanos un valsts finanšu stabilizēšanos (kas ir ļāvis ieviest 
stimulēšanas pasākumus), nākamo pāris gadu laikā Indija saglabās savas 
globālā izaugsmes līdera pozīcijas. 

Latīņamerika – izejvielu cenu samazināšanās 
Joprojām zemās izejvielu cenas kavē Latīņamerikas valstu izaugsmes 
tempus. Turklāt vairākas valstis cīnās ar strukturālajām problēmām. 
Reģiona lielākā valsts – Brazīlija – ir labs piemērs minētajam, tās 
izaugsmes tempi kopš 2014. gada turpina samazināties, un 2016. gadā 
paredzama lejupslīdes turpināšanās. Preču cenu samazināšanās 
apvienojumā ar nestabilo iekšzemes pieprasījumu, kuru ietekmē augstā 
inflācija un pieaugošais bezdarbs, kavē izaugsmi. Brazīlijas valūtas 
vērtības samazināšanās tikai daļēji veicina rūpniecības preču eksportu. 
Korupcijas problēmu un politiskās spriedzes dēļ ir maz ticams, ka 
situācija varētu uzlaboties bez ārējās palīdzības. Meksikā, šā reģiona 
otrajā lielākajā valstī, izaugsmi kavē arī izejvielu (naftas) cenas 
samazināšanās, savukārt lielie eksporta apjomi uz ASV ir pozitīvs faktors, 
kas joprojām ļauj valstij uzturēt pienācīgus izaugsmes tempus. 

Austrumeiropa – Krievijas grūtības un Centrāleiropas stabilitāte 
Krievija turpina cīnīties ar lielām problēmām, tostarp Rietumu valstu 
turpinātajām sankcijām, zemajām naftas cenām un konfliktu ar Ukrainu, 
kas šķiet, būs ilgstošs. Attiecīgi tās IKP, iespējams, turpinās samazināties 
arī nākamgad, lai gan samazinājums nebūs pārāk liels, mazinoties 
sankciju slogam un palielinoties naftas cenām. Arī Ukrainas ekonomikas 
attīstības tempi turpinās sarukt, taču ir sagaidāma zināma stabilizācija, 
pateicoties Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un citu aizdevēju 
parādsaistību atvieglošanai.  

Citur Austrumeiropā un Centrāleiropā paveras gaišāka aina. Augošais 
iekšzemes pieprasījums ir izaugsmes galvenais dzinējspēks, pateicoties 
labvēlīgajiem mājsaimniecību ekonomiskajiem apstākļiem. Eksporta 
apjomi pakāpeniski palielinās. Vācijas pieprasījums ir palielinājies, no tā 
labumu gūst Centrāleiropas valstis. Savukārt Ziemeļvalstu reģiona valstis 
palīdz uzturēt Baltijas valstu 
eksportus. Raugoties nākotnē, 
mūsuprāt, vislielākā izaugsme 
būs vērojama Centrāleiropā, jo 
īpaši Polijā un Čehijā, savukārt 
Baltijas valstis nelabvēlīgi 
ietekmēs Krievijas problēmas.     
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Sagaidāmais risks un atdeve pa aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos 

AKTĪVU KLASE LĪMENIS* PROGNOZES          (12 mēneši) PAMATOJUMS 

ATDEVE RISKS 

AKCIJAS 

Pasaulē 1 2 3 4 5 6 7 7,5% 10,1% Pie pašreizējā izaugsmes līmeņa globālā korporatīvā sektora 12 
mēnešu peļņas pieaugumam būtu jābūt 5-7% robežās, bet 
dividenžu ienesīgums – 2-3% robežās. Pieaugošā svārstīguma 
apstākļos šā aktīvu veida plašā pieejamība nodrošina stabilitāti. 
Galvenās sektoru atšķirības saglabāsies arī turpmāk, tomēr diez 
vai tās saglabāsies 2015. gada līmenī. 

Attīstības 
ekonomikas valstu 
tirgi 

1 2 3 4 5 6 7 7,4% 13,5% Attīstības valstu ekonomisko rādītāju vājināšanās un gausie 
starptautiskās tirdzniecības tempi radīs negatīvu ietekmi, taču 
vēsturiski zemie novērtējumi salīdzinājumā ar globālo akciju 
novērtējumu padara attīstības valstu tirgus pievilcīgus. Kā 
trūkumi minami – to lielā atkarība no izejvielām, ASV dolāra 
vērtības palielināšanās radītā negatīvā ietekme un augošās ASV 
procentu likmes. Izejvielu eksportētājvalstis kļūs pievilcīgas 
tikai tad, kad stabilizēsies cenas. 

Zviedrija 1 2 3 4 5 6 7 11,0% 12,1% Pateicoties labi pārvaldītu uzņēmumu esamībai un ciklisku, 
aizsardzības un izaugsmes uzņēmumu sabalansētam 
īpatsvaram, pie pašreizējiem novērtējumiem Zviedrijas akciju 
tirgus būs pievilcīgs tik ilgi, kamēr saglabāsies stabila 
ekonomiskā izaugsme. Vājā krona ir sekmējusi izaugsmi, taču 
šis faktors tuvākajā nākotnē var mainīties. Raugoties nākotnē, 
pastāv acīmredzami riski, kas saistīti ar nekustamā īpašuma 
tirgu un procentu likmju palielināšanos nākotnē. 

OBLIGĀCIJAS 

Valsts obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 -1,6% 4,9% Ekonomisko apstākļu stabilizēšanās vai nedaudz augstāks 
inflācijas līmenis var noteikt pakāpenisku ienesīguma 
palielināšanos nākošgad, taču pastāv negatīvas atdeves risks. 

Augsta 
kredītreitinga 
uzņēmumu 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 2,0% 2,9% Zems ienesīgums ar mazām izredzēm, ka tas varētu 
palielināties, taču šis aktīvu veids var dot labus rezultātus 
portfelī, kas iekļauj citus augstāka riska aktīvus. 

Augsta ienesīguma 
uzņēmumu 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 4,9% 3,6% Fiksētā ienākuma aktīvu klases ienesīgums ir ap 3-4%, taču tai 
ir arī acīmredzami lielāks risks nekā, piemēram, augsta 
kredītreitinga uzņēmumu obligācijām. Šā veida aktīva riski 
saistīti ar lielajām parādsaistībām un atkarību no izejvielu 
tirgus, kas atspoguļojas cenās. 

ALTERNATĪVIE IEGULDĪJUMI 

Izejvielas 1 2 3 4 5 6 7 N/A N/A Pakāpeniski samazinoties Ķīnas un citu valstu pieprasījumam 
un palielinoties ražošanas jaudām, notikusi strauja izejvielu 
cenu samazināšanās. Šī aktīvu klase ir pievilcīga ilgtermiņa 
perspektīvā, ja līdztekus izejvielu cenām palielināsies arī 
inflācija. 

VALŪTAS 

Valūtu pāris 2015. gada 
17. 

novembris 

2015. g. 4. CET. 2016. g. 1. CET. Pamatojums 

EUR/USD 1,06 1,05 1,02 Sagaidāmā FED procentu likmju palielināšana var pavājināt 
dolāru īstermiņā, taču, visticamāk, ECB kompensēs eiro 
stabilitāti, ieviešot ekspansīvas monetāras politikas. 2016. gadā 
sagaidāma neliela USD vērtības palielināšanās. 

Līmenis parāda, kā šobrīd tiek vērtēts konkrētais aktīvu veids vērtspapīru portfeļa sastāvā. Šie līmeņi tiek pastāvīgi mainīti atbilstoši mūsu taktiskā tirgus apskata 
rezultātiem, tāpēc tie var atšķirties no mūsu reģionu stratēģiskā redzējuma ilgtermiņā. Aprēķinu indekss/bāze: Globālo uzņēmumu akcijas – MSCI All Country 
World Index eiro. Jaunattīstības valstu tirgi − MSCI EM TR eiro. Valsts obligācijas − OMRX T-bonds eiro. Augsta kredītreitinga uzņēmumu obligācijas − 
IBOXX Investment Grade Index eiro. Augsta ienesīguma uzņēmumu obligācijas − IBOXX High Yield Index eiro. Prognoze par izejvielām ir balstīta uz enerģijas 
(33%), rūpniecisko metālu (19%), lauksaimniecības (36%) un dārgmetālu (13%) grozu eiro. Prognoze par valūtām ir balstīta uz galveno valūtu pāri - EUR/USD. 

 

Avots: SEB Tirgus apskats, 2015. gada 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

   

 
 

 

Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Iekšzemes pieprasījums Kopējais preču un pakalpojumu pirkumu apjoms, neatkarīgi no to izcelsmes, valsts patērētājiem, uzņēmumiem 
un valdībām konkrētā laika periodā. Iekšējais pieprasījums: iekšzemes kopprodukts mīnus tīrais izvedums.  

Fiskālā politika Fiskālā politika  attiecas uz valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika attiecas uz valsts budžeta 
izmantojumu, lai ietekmētu ekonomisko darbību. Piemēram, kad ekonomiskā attīstība sāk palēnināties, valdība 
var iejaukties un palielināt tēriņus, lai stimulētu pieprasījumu un ekonomikas attīstību. Vai arī tā var pazemināt 
nodokļus, lai palielinātu pēcnodokļu ienākumu gan cilvēkiem, gan ienākumiem. 

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

Mājsaimniecības (privātais) 
patēriņš 

Valsts kontu izmantoto ieņēmumu kontu darījumi, kuros atspoguļojas patērētāju tēriņi Tas sastāv no rezidentu 
mājsaimniecību izdevumiem par individuālajām patēriņa precēm un pakalpojumiem, ieskaitot tām, kas tiek 
pārdotas par ekonomiku neietekmējošām cenām. 

Starptautiskais valūtas fonds 
(SVF) 

SVF ir 188 valstis aptveroša organizācija ar mērķi attīstīt starptautiska līmeņa ekonomisko sadarbību, 
starptautisko tirdzniecību, nodarbinātību un valūtas kursa stabilitāti, ieskaitot finanšu resursu pieejamību 
dalībvalstīm maksājumu vajadzību līdzsvarošanai. SVF sniedz tehnisku palīdzību un apmācību valstīm, kuras to 
lūdz. 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, ar kuru valsts monetārā iestāde (parasti — centrālā banka) kontrolē naudas masu 
(naudas masas pieauguma apjomu un ātrumu) ar mērķi veicināt ekonomisko attīstību un stabilitāti. Piemēram, 
ja naudas masa pieaug pārāk ātri, inflācijas koeficients palielināsies un ekonomika „pārkarsīs“. Ja naudas masas 
pieaugums tiek pārāk bremzēts, ekonomikas attīstība var kļūt lēna. Galvenie instrumenti naudas masas 
kontrolei ir atvērtā tirgus operācijas (aktīvu pirkšana vai pārdošana), mainīgas procentu likmes un mainīgas 
prasības attiecībā uz komercbanku rezervēm. 

Iepirkumu  
menedžeru indekss (PMI) 

Ražošanas sektora veselīgas ekonomikas rādītājs. PMI indeksi balstās uz pieciem galvenajiem rādītājiem: jaunie 
pasūtījumi, krājumu līmenis, ražošana, piegādes un nodarbinātības vide. Ja PMI pārsniedz 50, tas liecina par 
ražošanas sektora paplašināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Rādījums zem 50 liecina par 
samazināšanos, savukārt 50 norāda uz nemainīgu stāvokli. 

Lejupslīde Ievērojama ekonomiskā darbības līmeņa krišanās, kas ilgst vairāk par dažiem mēnešiem. Tā ir novērojama 
industriālajā ražošanā, nodarbinātības jomā, faktiskajos ieņēmumos (faktiskie ieņēmumi ir preču un 
pakalpojumu daudzums, ko varat iegādāties šodien, salīdzinājumā ar šo pašu preču un pakalpojumu cenu, ko 
būtu varējuši iegādāties jebkurā citā laika posmā) un vairumtirdzniecībā. Lejupslīdes tehniskais rādītājs ir divi 
secīgi negatīvas ekonomikas attīstības ceturkšņi atbilstoši valsts iekšzemes kopprodukta datiem. 

SEB vietējais apskats SEB bankas ekonomistu, stratēģu un analītiķu ekonomiskās prognozes. 

SEB pārskats par ieguldījumiem SEB ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavotais publiskais izdevums. Pārskats par ieguldījumiem sniedz 
lasītājiem padziļinātu skatījumu uz ieguldījumu klimatu un perspektīvu septiņās aktīvu klasēs. Tajā arī sniegti 
padomi par pašreizējiem ieguldījuma mākslas riskiem un iespējām. Visu pārskatu var izlasīt www.sebgroup.com 

Ienākumi Ieguldījuma atgūšana ienākumos. Tas attiecas un procentiem vai dividendēm, ko saņem no nodrošinājuma, un 
ko parasti izsaka procentu izteiksmē gada griezumā, balstoties uz ieguldījuma izmaksām, tā pašreizējās tirgus 
vērtības vai nominālvērtības. 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav ne konsultācija par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. 
Šajā dokumentā aprakstītie materiāli un 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 esošie dati iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB nevar saukt pie atbildības par informācijas 
pilnīgumu vai pareizību, vai par kaitējumu, kas var rasties šādas informācijas iegūšanas rezultātā. 
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan ar riskiem. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. 
Dažkārt zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu 
svārstības. Ne aprakstīto investīciju produktu ienesīgums, ne iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums vai 
pamatojums 
Pirms lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar 
ieguldījumu veikšanu fondā, un izvērtēt visus ar investīciju saistītos riskus, kā arī investīcijas atbilstību un piemērotību. Ja Jums nepieciešama sīkāka informācija, 
lūdzam vērsties pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par ieguldīšanu un vērstpapīriem ir 
pieejama SEB tīmekļa vietnē https://www.seb.lv 

 
  


