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Pasaules ekonomikas apskats īsumā 

Pēdējo mēnešu laikā izteiktāka kļuvusi septembra tirgus apskatā 
aprakstītā tendence – politiskās nenoteiktības palielināšanās 
vienlaikus ar ekonomiskās stabilitātes pieaugumu. Papildus 
nenoteiktībai, kuru noteica ASV vēlēšanu iznākums, Eiropa ir svarīgu 
politisku izvēļu priekšā. Jau šomēnes savu izvēli izdarīs Austrijas un 
Itālijas iedzīvotāji, savukārt 2017. gadā vēlēšanas notiks Nīderlandē, 
Francijā un Itālijā. Tiks uzsāktas Brexit sarunas. Populistiski 
strāvojumi var ietekmēt Eiropas valstu vēlēšanu rezultātus, tomēr  
pagaidām vērienīgas izmaiņas politiskajā kartē nav gaidāmas.  

Arī ASV vēlēšanu ekonomiskā ietekme pašreiz vēl nav pilnībā 
paredzama. Saskaņā ar īso versiju Tramps, iespējams, vismaz daļēji 
panāks ASV ekonomisko izaugsmi ar nodokļu samazināšanas politiku 
un ieguldījumiem infrastruktūrā. Daudzi ekonomisti ir aicinājuši 
īstenot ekspansīvāku fiskālo politiku, kas vairos lielākas cerības par 
globālo izaugsmi. No otras puses, nav skaidri visi riski un  šo 
pasākumu finansēšana jau tā parādsaistību apgrūtinātajā 
ekonomikā.  

Stabilāki iepirkumu menedžeru indeksi (PMI) visā pasaulē līdz ar 
uzņēmumu pārskatos uzrādīto pieklājīgo peļņu pamato prognozes 
par nedaudz straujāku ekonomisko izaugsmi nākamgad. To noteiks 
izaugsmes tempi Amerikas Savienotajās Valstīs un problemātiskajās 
attīstības valstīs, kamēr citviet pasaulē (galvenokārt eirozonas valstīs 
un Ķīnā) šādi kāpumi nav gaidāmi. Neatrisināti pagaidām ir 
jautājumi par strukturāli lēnāku izaugsmi (“laicīgā stagnācija”) un 
milzīgo “parādsaistību kalnu”. Laiks rādīs, vai stimulējošas monetārās 
politikas un aktīvākas fiskālās politikas turpināšana būs pietiekama, 
lai panāktu straujāku izaugsmi – cerībām ir pamats. 

Reģionu apskats 

ASV – uzmanība koncentrēta uz izaugsmi, taču lielāka neskaidrība 
Trampa dēļ 
Mēs sagaidām, ka nākamgad pašreizējie izaugsmes tempi ASV 
ekonomikā turpināsies, ko, iespējams, sekmēs ekspansīvāka fiskālā 
politika. Rudens sākumā vairāki rādītāji radīja bažas, taču šīs 
ekonomiskās problēmas ir norimušas, un pēdējā mēneša laikā 
uzņēmumu rādītāji ir kompensējuši zaudējumus. Sagaidām, ka 2017. 
gadā ekonomikas izaugsmes tempi būs straujāki nekā pamatā esošās 
tendences likme, kas ir 1,8 % pēc mūsu aplēsēm. Bezdarba līmenis 
pakāpeniski atsāks samazināties, sasniedzot 4,5 % divu gadu laikā no šā 
brīža. Darba tirgus konsolidācija noteiks nepieciešamību celt cenas 
straujāk, kas pakāpeniski kļūs par patēriņa veicinātāju, darbavietu skaita 
pieauguma tempiem samazinoties. Algu līmeņa celšanās ir vēl viens 
iemesls, kāpēc bāzes inflācijas līmenis būs tuvu Federālo rezervju bankas 
(FED) noteiktajam mērķim 2 % apmērā. Laikā, kad ekonomikas 
izaugsmes rādītāji tuvojas FED nospraustajiem darba tirgus un inflācijas 
mērķiem, ir izveidojušies apstākļi, lai bāzes procentu likmes 
normalizētos. Mūsuprāt, nākamā likmju celšana ir sagaidāma šomēnes. 

Eirozona – stabilas perspektīvas, neskaidras politikas 
Pēdējā laikā eirozonas valstu ekonomikas perspektīvas ir stabilizējušās. 
Dažādi uz nākotni vērsti rādītāji, it īpaši rūpniecības jomā pašlaik liecina 
par zināmu IKP izaugsmes tempu paātrinājumu. Nodarbinātības līmeņa 
celšanās veicina patēriņu, savukārt lielāku jaudas izmantošana – 
kapitālieguldījumus, lai gan problēmas atsevišķās banku sektora daļās 
pašlaik šo attīstību kavē. Vairākās lielās eirozonas valstīs nākamo 
12 mēnešu laikā notiks vēlēšanas. Ir pamats uzskatīt, ka lielāku atbalstu 
tajās gūs populistu un eiroskeptiķu partijas. Lai gan lielas pārmaiņas 
politiskajā vairākumā nav sagaidāmas, vēlēšanas mazina “izrāviena” 
iespēju attiecībā uz galvenajiem jautājumiem, kas saistīti ar ES nākotni. 
Arvien pieprasītāks ir atbalsts fiskālo politiku veidā, taču vairākas 
eirozonas valstis joprojām cīnās ar lieliem budžeta deficītiem un 
parādiem. Kopumā ES ieņems maigāku nostāju savu budžeta noteikumu 
izpildes nodrošināšanā; šķiet, varam sagaidīt fiskālos stimulus Vācijā. 
Kopumā, 2016. - 2018. gadā fiskālajai politikai, lielākoties, būs neitrālas 
vai nedaudz stimulējošas sekas. 

Ķīna – fiskālā politika mīkstina izaugsmes tempu palēnināšanos 

Pēdējo ceturkšņu laikā Ķīnas ekonomikā novērotā stabilizācija turpinās. 
Ražošanas un būvniecības sektoru, kā arī eksportu izaugsmes rezultāti 
joprojām bijuši gausi, taču to kompensē stabilāks pakalpojumu sektors 
un cenu celšanās iekšzemē. Turpmāk sagaidāma monetāro stimulu 
samazināšanās, kamēr reformas, kuru mērķis ir samazināt rūpniecisko 
jaudu pārpalikumu, noris lēni. Papildus stabilākam mājokļu tirgum ir 
pamats bažām par finanšu tirgus burbuļiem. Pēdējā laikā novērotie 
politiskie signāli liecina, ka politikas uzmanības centrā ir pāreja no 
izaugsmes atbalstīšanas uz aktīvu burbuļu ierobežošanu. Ilgtermiņā tas 
ir pozitīvi, taču īstermiņā tas diez vai veicinās izaugsmi. Tai pat laikā, 
ņemot vērā sagaidāmās izmaiņas politiskajā elitē 2017. gadā, valdība, 
visticamāk, izmantos fiskālo politiku, lai atbalstītu ekonomiskās 
izaugsmes tempus, kas, mūsuprāt, turpinās kontrolēti samazināties. 

Attīstības valstu tirgi (iepriekš Ķīna) – stabilitāte izejvielu tirgos, 
taču bažas rada Tramps 
Donalda Trampa uzvara vēlēšanās vairo neskaidrību par attīstības valstu 
ekonomiku. Labākas ASV izaugsmes perspektīvas mazinās tirdzniecības 
barjeru un dolāra vērtības palielināšanās risku. Indija joprojām ir viena no 
visstraujāk augošajām ekonomikām; mūsuprāt, tās IKP pakāpeniski 
palielināsies no 7,6 % 2016. gadā līdz 8,0 % 2018. gadā. Valsts preču un 
pakalpojumu nodokļa ieviešana (GST) ir svarīgs pasākums reformu 
ietvaros. Nodokli plānots ieviest 2017. gada 1. aprīlī, taču, ņemot vērā 
šķēršļus galvenajās reformas jomās, piemēram, darba tirgu un zemes 
pirkšanas likumus, Indijai būs grūti sasniegt 8 - 10 % IKP izaugsmes 
mērķi. 

No izejvielām atkarīgās attīstības valstis gūs labumu no stabilākām 
naftas cenām, kas ir augstākas nekā pirmajā ceturksnī. Pozitīva cenu 
tendence ir novērota arī citām izejvielām, jo īpaši rūpniecības metāliem, 
kas palīdzēs uzturēt izaugsmi Indonēzija un daudzās Latīņamerikas 
valstīs. Brazīlija ir izkļuvusi no savas sliktākās IKP lejupslīdes. Šo 
pavērsienu noteica neto eksportu un kapitālieguldījumu apmērs. 
Papildus strukturālajām problēmām budžeta deficīts 10 % no IKP ir 
lielākais izaicinājums tuvākajā laikā Krievijā valda līdzīga aina. 
Pateicoties izejvielu cenu pieaugumam un uzlabojumiem ražošanas 
nozarē, lejupslīdes ļaunākais posms ir garām. Privātais patēriņš joprojām 
ir ierobežots, turklāt pastāv strukturālas problēmas. 

Ziemeļvalstis – Zviedrija izvirzījusies priekšgalā, pārējo valstu 
izaugsmes tempi paātrinās 
Visās Ziemeļvalstīs, izņemot Zviedriju, prognozējam ekonomikas 
izaugsmes tempu paātrināšanos 2017. - 2018. gadā, lai gan izaugsmes 
rādītāji nebūs iespaidīgi.  

Neskatoties uz izaugsmes rādītājiem 2016. gada pirmajā pusē, kas radīja 
vilšanos, mēs turpinām uzskatīt, ka arī 2017. gadā Zviedrijas ekonomikas 
izaugsmes tempi palielināsies krietni vairāk, nekā liecina ilgtermiņa 
tendences. To turpinās noteikt iekšzemes pieprasījums kopā ar publiskā 
sektora patēriņu un ieguldījumiem mājokļos, veicot jo sevišķi lielus 
ieguldījumus. Mājsaimniecību patēriņa tempi nedaudz samazināsies, ko 
daļēji kompensēs ekspansīvāki ieguldījumi publiskajā sektorā un 
stabilāki eksporti kronas vājināšanās dēļ. Ražošanas sektora rādītāji 
šoruden ir uzlabojušies, un PMI ir optimistiskāks . Kronas vājināšanās 
apvienojumā ar augstākām elektroenerģijas cenām radīs augšupvērstu 
spiedienu uz inflāciju, 2017. gada sākumā sasniedzot gandrīz 2 
procentus. Pēc šīm pagaidu sekām, inflācija nedaudz samazināsies. 
Mūsuprāt, zemās procentu likmes un centrālo banku stimuli saglabāsies 
arī 2017. - 2018. gadā. 
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Makro vides analīzes secinājumi 
• Demogrāfiskās problēmas, zemais darba ražīguma pieaugums, kā arī lielās parādsaistības un nelīdzsvarotība turpinās bremzēt globālās 

ekonomikas izaugsmes tempus. 
• Stimulējošās monetārās politikas joprojām palīdz uzturēt izaugsmi, taču nepalīdz to paātrināt. Pēc vājā 2016. gada pirmā pusgada 

pašreizējie rādītāji liecina par nelielu tempu paātrinājumu, kas palīdzēs uzturēt uzņēmumu peļņu. 
• Visā pasaulē patērētāju pieprasījums saglabāsies labā līmenī.  
• Attīstības valstu tautsaimniecībā notiek stabilizēšanās, lielā mērā pateicoties pieticīgam izejvielu cenu pieaugumam. 
• Arī Ķīnas ekonomikā notiek stabilizēšanās, monetāro politiku aizstāj fiskālie stimuli, lai nodrošinātu kontrolētu izaugsmes tempu 

palēnināšanos.  
• Donalda Trampa ievēlēšana un republikāņu pārsvars ASV Kongresā vairo tirgus cerības uz fiskālo stimulu – veicinot lielāku izaugsmi, 

inflāciju, procentu likmju obligāciju ienesīgumu. 
• Lielāku cerību likšana uz fiskālo stimulu apjoma palielināšanos un reflācijas politikas var mainīt tirgus apstākļus. 
• FED palielinās savu bāzes likmi decembrī un divas reizes gadā gan 2017., gan 2018. gadā. Ir iespējama dolāra vērtības palielināšanās. 
• Vēlēšanu un Brexit procesa radītā politiskā turbulence var novest pie svārstīgiem tirgus darbības rezultātiem Eiropā. 

 

Sagaidāmais risks un atdeve pa aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos  

AKTĪVU KLASE LĪMENIS* PROGNOZES (12 mēneši) 

ATDEVE RISKS 

AKCIJAS 

Pasaulē 1 2 3 4 5 6 7 4,2% 11,7% 

Attīstības valstu tirgi 1 2 3 4 5 6 7 5,3% 12,5% 

Zviedrija 1 2 3 4 5 6 7 9,0% 12,1% 

OBLIGĀCIJAS 

Valdības obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 -1,2% 2,6% 

Augsta kredītreitinga uzņēmumu obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 1,4% 3,0% 

Augsta ienesīguma (AI) uzņēmumu 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 3,8% 5,1% 

ALTERNATĪVIE IEGULDĪJUMI 

Riska ieguldījumu fondi 1 2 3 4 5 6 7 N/A N/A 

Preces 1 2 3 4 5 6 7 N/A N/A 

VALŪTAS 

Valūtu pāris Nov 17, 2016 Q4 2016 Q1 2017 

EUR/USD 1,07 1,06 1,04 

“Līmenis” parāda, kā pašlaik (17.11.2016) tiek vērtēts konkrētais aktīvu veids vērtspapīru portfeļa sastāvā. Šie līmeņi tiek pastāvīgi koriģēti 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 vietējās valūtās. Attīstības valstu tirgi − MSCI EM TR vietējās valūtās. Zviedrijas uzņēmumu akcijas − SIX Portfolio Return Index SEK, 
Valdības obligācijas − OMRX valsts aizņēmuma obligācijas SEK. Augsta kredītreitinga uzņēmumu obligācijas − IBOXX Investment Grade Index USD. Augsta 
ienesīguma uzņēmumu obligācijas − IBOXX High Yield Index USD. Prognoze par valūtām ir balstīta uz galveno valūtu pāri – EUR/USD. Riska fondi − HFRX 
Global Hedge Fund Index USD. 

 

IKP – 
PROCENTUĀLĀS IZMAIŅAS PA GADIEM 

2015 2016 (PROGNOZE) 2017 (PROGNOZE) 2018 (PROGNOZE) 

Amerikas Savienotās Valstis 2,6 1,6 2,3 2,2 

Japāna 0,5 0,5 0,5 0,5 

Vācija 1,7 1,8 1,5 1,6 

Ķīna 6,9 6,7 6,4 6,0 

Apvienotā Karaliste 2,3 2,1 1,4 1,7 

Eirozona 2,0 1,8 1,6 1,6 

Ziemeļvalstis 2,3 2,1 2,0 2,0 

Zviedrija 4,1 3,7 2,8 2,3 

Baltijas valstis 2,0 1,8 2,7 3,0 

OECD 2,3 1,7 2,0 2,0 

Attīstības valstu tirgi 3,9 4,2 4,7 4,8 

Pasaulē (PSP) * 3,1 3,1 3,5 3,6 

* PSP = pirktspējas paritāte; ekonomiskie rādītāji ir koriģēti, lai ņemtu vērā cenu atšķirības. 

 

Avots: SEB Tirgus apskats, 2016. gada decembris
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Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Fiskālā politika Fiskālā politika ir saistīta ar valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika attiecas uz valsts budžeta 
izlietošanu ekonomiskās aktivitātes ietekmēšanai. Piemēram, notiekot ekonomiskās attīstības lejupslīdei, 
valdība var iesaistīties un palielināt izdevumu apjomu, lai veicinātu pieprasījumu un ekonomisko izaugsmi. 
Valdība var arī samazināt nodokļus, palielinot mājsaimniecību un uzņēmumu pēcnodokļu ienākumus.  

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

Mājsaimniecību (privātais) 
patēriņš 

Darījums, kas ietver ienākumu konta izmantošanu valsts kontā, kas atspoguļo patērētāju tēriņus. To veido 
rezidentu mājsaimniecību izdevumi, kas radušies, maksājot par individuālā patēriņa precēm un pakalpojumiem, 
tostarp tādām, kas pārdotas par cenām, kas ekonomiski nav būtiskas.  

Augsta kredītreitinga 
uzņēmumu obligācijas,  
augsta ienesīguma obligācijas 

Augsta kredītreitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz 
salīdzinoši zemu saistību nepildīšanas risku.  Augsta kredītreitinga obligācijas - obligācijas (valsts vai uzņēmumu 
obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz salīdzinoši zemu saistību nepildīšanas risku.  Lielāka saistību 
nepildīšanas risk dēļ šīs obligācijas ir ienesīgākas nekā augsta kredītreitinga obligācijas.  
Divas galvenās kredītreitinga aģentūras „Standard & Poor’s“ (S&P) un „Moody's” izmanto dažādus 
apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B, ar ko apzīmē obligācijas kredītkvalitātes 
reitingu. S & P apzīmējumi „AAA" un „AA" (augsts kredītreitings) un „A" un „BBB" (vidējs kredītreitings) 
uzskatāmi par augsta kredītreitinga 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. 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, kura ietvaros valsts monetārā iestāde (parasti centrālā banka) kontrolē naudas 
piedāvājumu (naudas piedāvājuma apmērs un pieauguma tempi) ekonomiskās izaugsmes un stabilitātes 
veicināšanai. Piemēram, naudas piedāvājumam ļoti strauji palielinoties, inflācijas tempi palielinās, un notiek 
ekonomikas „pārkaršana“. Samazinot naudas piedāvājuma tempus pārāk strauji, arī ekonomikas izaugsme var 
palēnināties. Galvenie naudas piedāvājuma kontroles rīki iekļauj atvērtas tirgus operācijas (aktīvu pirkšanu un 
pārdošanu), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņas prasības komercbankām.  

Iepirkumu 
menedžeru indeksi (PMI) 

Rādītājs, kas raksturo rūpniecības nozares ekonomisko situāciju. Nosakot šos indeksus, ņem vērā piecus 
galvenos rādītājus: jaunos pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu, piegādātāju veiktās piegādes un darba vidi. Ja 
PMI ir lielāks par 50, uzskatāms, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. 
Ja PMI ir mazāks par 50, nozarē vērojama izaugsmes palēnināšanās; ja indekss ir tieši 50, nekādas pārmaiņas 
nav notikušas. 

Pirktspējas paritāte (PSP) Ekonomikas teorija, ka aplēš nepieciešamo korekciju apmēru valūtas kursam starp valstīm, lai identiskām 
precēm būtu vienāda cena vienā valūtā. 

Reflācijas politika Fiskālā vai monetārā politiku, kuras mērķis ir sekmēt ekonomiskās aktivitātes līmeni, parasti izmantojot tādus 
inflācijas līdzekļus kā valsts izdevumu palielināšana vai nodokļu samazināšana. 

SEB Tirgus apskats SEB ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavotais publiskais izdevums. Tirgus apskats sniedz lasītājiem 
padziļinātu skatījumu uz ieguldījumu klimatu un perspektīvu septiņās aktīvu klasēs. Tajā sniegti arī padomi par 
pašreizējiem ieguldīšanas riskiem un iespējām. Visu pārskatu var izlasīt 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 sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma par konsultācijām par ieguldījumiem, ne arī par kāda produkta vai 
pakalpojuma piedāvājumu. 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, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījumu atbilstību un piemērotību. Ja Jums ir nepieciešami sīkāki 
paskaidrojumi, lūdzu, vērsieties pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par investīcijām, kā arī 
vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa vietnē https://www.seb.lv. 

 
  


