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Globālās ekonomikas apskats īsumā: veselīgi 
izaugsmes tempi, taču riski pieaug 

Šķiet, globālā ekonomika ir nonākusi stabilas izaugsmes posmā. Gan 
labais mājsaimniecību noskaņojums, gan uzņēmumu nepieciešamība 
veikt kapitālieguldījumus ir ierasti izaugsmi veicinošie faktori šajā 
posmā. Veselīga izaugsme vērojama gan visu lielāko valstu 
tautsaimniecībā, gan lielākajā daļā nozaru. Tāpēc esam nedaudz 
palielinājuši savas prognozes par globālo izaugsmi – līdz 4%. 
Neskatoties uz politisko nenoteiktību, mūsuprāt, veselīga izaugsme 
saglabāsies vēl pāris gadus, ja vien būtiski nepieaugs inflācija, taču 
arī tā nav mūsu cerīgo prognožu vislielākais apdraudējums. 
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AUGSTS NEDAUDZ PAAUGSTINĀTS 

Mūsu riska līmenis tiek noteikts, balstoties uz akciju īpatsvaru diversificētā 
portfelī. Akciju īpatsvara raksturošanai izmanto terminus zems, neitrāls vai 
augsts. Neitrāls īpatsvars ir atkarīgs no attiecīgā individuālā portfeļa riska 
profila. 

Pēc piesardzīgas izvietošanas vasaras sākumā, augustā mēs palielinājām 
akciju īpatsvaru. Trešajā uzņēmumu peļņas ziņošanas sezonā palielinājās 
riska apetīte, un gan akciju, gan kredītu tirgi ir uzrādīja stabilus darbības 
rezultātus. Attiecīgi izveidojās situācija, ka diezgan daudzi faktori jau bija 
ņemti vērā, nosakot cenas. Mēs vēlreiz izvēlējāmies samazināt savu portfeļu 
vērtību, pietuvinot to neitrālai situācijai – kas ir saglabājusies šī raksta 
tapšanas brīdi. 

Kas gaidāms šī gada nobeiguma posmā un 2018. gadā? 

Uz pozitīvās peļņas sezonas fona, stabilizējoties arī ekonomikas rādītājiem, 
svārstības akciju un kredītu tirgū sasniedza līmeni, kas varētu izrādīties 
viszemākais šajā ciklā. Attiecīgajā brīdī ekonomikā bija iestājies tās 
visstabilākais posms, savukārt investoru portfeļi bija ar vislielāko risku – 
atspoguļojot lielā optimisma sekas. 

Aplūkojot attiecīgos izaugsmes faktorus, saskatāms izaugsmes potenciāls, 
inflācijai turoties mērenā līmenī. Tāpēc, mūsuprāt, uzņēmumu sektora peļņa 
palielināsies arī 2018. gadā. 

Minēto kompensēs dažādi ierobežojošie faktori, piemēram, gan arvien 
stingrākas centrālo banku politikas (lai gan nav paredzams, ka gada laikā, no 
šī brīža skaitot, varētu tikt sasniegts bezpeļņas punkts), gan vēsturiski 
augstās akciju cenas, gan ieguldītāju kopiena ar agresīviem portfeļiem. 

Izaugsmes tempiem saglabājoties tikpat stabiliem kā līdz šim, 2018. gadā mēs 
varētu nonākt stabilo akciju tirgu nobeiguma fāzē, pirms sāksies ekonomikas 
lejupslīde un pirms centrālās bankas palēninās šo procesu. Saskaņā ar 
alternatīvas rīcības scenāriju investori nevēlēsies palielināt risku. Tas varētu 
nozīmēt samērā neizteiktas tirgus svārstības, neskatoties uz ekonomikas 
uzplaukumu. Turklāt ekonomikas lejupslīde varētu notikt drīzāk, nekā gaidīts, 
un, visticamāk, tirgū notiktu tas pats. 

Ekonomikas apskats – reģioni 

ASV nostājusies uz veselīgas izaugsmes ceļa 
Neskatoties uz vājo gada sākumu, ASV ekonomiskās izaugsmes tempi ir 
uzlabojušies. To apliecina gan kapitālieguldījumu, gan neto eksporta rādītāji, 
pateicoties ASV dolāra vērtības kritumam. Izaugsmi veicinājis arī privātais 
patēriņš, taču zemie uzkrājumi samazina izredzes par lielāku patēriņu. 
Saskaņā ar mūsu galveno scenāriju Trampa administrācija turpinās virzīt 
nodokļu reformu, taču izaugsmes tempu uzlabošanās būs ierobežota federālo 
nodokļu dēļ. Sagaidām, ka 2017. gadā izaugsmes rādītājs būs 2,6 %, bet 
2018. gadā  2,0%. Veselīga izaugsme, zems bezdarba un inflācijas līmenis liks 
FED celt procentu likmes, kā arī pakāpeniski samazināt monetāros stimulus. 

Eirozonā – stabila izaugsme 
Eiropa ir reģions, kura ekonomiskā izaugsme bijis lielākais pēdējo mēnešu 
pārsteigums. Augšupeju noteica plašs faktoru spektrs, tostarp nodarbinātības 
līmeņa palielināšanās un mājsaimniecību noskaņojuma uzlabošanās, kā arī 
kapitālieguldījumu palielināšanās un eksportu pieaugums. Mēs esam 
pārskatījuši savu prognozi par eirozonas IKP pieaugumu, palielinot to līdz 
2,3% gan šogad, gan 2018. gadā. Pēc šī gada vēlēšanām politiskā 

nenoteiktība Eiropā ir samazinājusies, un mēs sagaidām lielākus centienus 
stiprināt sadarbību Eiropas Savienības līmenī. Tikmēr notiek Brexit sarunas 
par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, kas ievērojami mazinājis 
redzamāko no izstāšanās sekām - Apvienotās Karalistes izaugsmes tempus. 

 

Attīstības valstu tirgi – riteņi griežas straujāk 
Prognožu uzlabošanos ir veicinājuši arī attīstības valstu tirgu rādītāji. Pasaules 
tirdzniecības rādītāji kārtējo reizi ir acīmredzami palielinājušies. To veicinājusi 
attīstības valstu bieži vien uz eksportu orientētā ekonomika. Līdz ar izejvielu 
preču cenu turpmāku stabilizēšanos un labākiem tekošā konta atlikumiem 
visvājākajās valstīs, vispārējā situācija ir uzlabojusies. Indijas izaugsmes tempi 
nav bijuši apmierinoši, tās politiskās pārmaiņas un naudas reforma 
(“demonetizācija”) palēninājusi tautsaimniecības attīstības tempus, tomēr, 
mūsuprāt, attīstības tempi turpinās uzlaboties. Gan Krievija, gan Brazīlija ir 
izkļuvušas no lejupslīdes, un to izaugsmes tempi vienmērīgi pieaug, taču 
nozīmīgu strukturālo problēmu dēļ izaugsmes rādītāji 2018.-2019. gadā būs 
vāji. 

Zviedrija – stabila augšupeja 
Ekonomikas uzplaukums Zviedrijā pieņēmies spēkā. To veicinājusi ekspansīva 
fiskālā un monetārā politika, kā arī stabilā aktivitāte būvniecības nozarē. 
Nenoteiktība mājokļu tirgū, iespējams, vājinās būvniecības nozares rādītājus, 
taču, mūsuprāt, ir sagaidāma mērena mājokļu cenu lejupslīde. Eksporta 
tempu uzlabošanās un industriālo kapitālieguldījumu palielināšanās sekmēs 
turpmāku veselīgu izaugsmi, ko veicinās arī Zviedrijas kronas vājināšanās. 
Neskatoties uz to, mēs tomēr sagaidām pieauguma samazināšanos no 3,2% 
pērn līdz 2,6% 2018. gadā un 2,4%  2019. gadā. 

Mūsu tirgus apskata pamatā esošie faktori 

Izaugsme un peļņa: Paredzams, ka 2018. gadā globālās izaugsmes rādītāji 
sasniegs gandrīz 4% līmeni, savukārt inflācija būs nedaudz zem 2%. Tas 
savukārt novedīs pie turpmāka peļņas pieauguma, vienlaikus pastāvot 
riskam, ka īstermiņa prognozes ir pārāk augstas. 

Centrālās bankas: ASV Federālo rezervju banka turpina celt procentu bāzes 
likmes, kā arī plāno samazināt savus kopējos aktīvus, kas novedīs pie 
likviditātes samazināšanās tirgū. Citas centrālās bankas šajā ziņā atpaliek, un 
ir paredzams, ka to darbību rezultātā saglabāsies pozitīvs neto efekts. 
Procentu likmēm un ienākumiem būtu pakāpeniski jāpalielinās. Tas notiks 
tautsaimniecības sistēmā, kur jau tā ir liels parādsaistību apjoms, kas 
palielinās riskus. Zviedrijas Riksbank ir viena no centrālajām bankām, kas 
joprojām piekopj ekspansīvu politiku. 

Akciju cenas: No vēsturiskā aspekta raugoties, akciju cenas ir augstas. 
Salīdzinot ar valdības obligāciju vai bezriska procentu vērtspapīru cenām, 
akciju un korporatīvo kredītu cenas ir normālākas, pie nosacījuma, ka 
ekonomiskā izaugsme turpināsies. 

Riska apetīte un izvietošana: Izvietošana sasniegusi augstu līmeni, turpretī 
riska apetītes līmenis turpina nedaudz samazināties. Attiecīgi var sagaidīt, ka 
zināma peļņas daļa tiks izmaksāta dividendēs. Investori paļaujas uz to, ka 
ekonomiskā izaugsme ilgstoši būs stabila. 

Paredzamā atdeve: Rezultāti ir atkarīgi no izaugsmes prognožu pareizības. 
Mūsuprāt, nākamajos 12 mēnešos aktīvu klases lielākajai daļai būs pozitīva 
atdeve. Paredzamās atdeves līmenis ir zemāks nekā caurmērā, savukārt riska 
līmenis nav mainījies. 
Risku piemēri: Ekonomiskā cikla lejupslīdei būtu nozīmīgas sekas, taču 
lejupslīdes risks vērtējams kā zems. Cenas ir augstas, no vēsturiskā viedokļa 
raugoties. Pēc lielām likviditātes injekcijām un rekordzemām bāzes procentu 
likmēm sagaidāms, ka centrālās bankas pakāpeniski normalizēs savas 
politikas gan 2018. gadā, gan turpmāk. Attiecīgi lielais “subsidējošais” spēks 
mazināsies. Globālo parādsaistību apjoms ir augsts, un atsevišķās valstīs 
novērojams mājokļu cenu kritums
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Sagaidāmais risks un atdeve pa aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos  

AKTĪVU KLASE TAKTISKĀS PROGNZES (12 mēneši) 

ATDEVE RISKS 

AKCIJAS 

Pasaulē  6,4% 10,0% 

Attīstības valstu tirgi (AVT)  7,9% 12,0% 

Zviedrija  9,3% 11,1% 

OBLIGĀCIJAS 

Valdības obligācijas  -2,3% 1,8% 

Augsta kredītreitinga uzņēmumu obligācijas  -0,7% 3,2% 

Augsta ienesīguma (AI) uzņēmumu 
obligācijas 

 2,5% 4,9% 

AVT parādsaistības  5,1% 11,3% 

ALTERNATĪVIE IEGULDĪJUMI 

Riska fondi  3,5% 6,0% 

Izejvielas  N/A 9,9% 

Taktiskā sagaidāmā atdeve balstās uz SEB House View pēc stāvokļa 2017. gada 4. septembrī. Aplēšu pamatā esošie indeksi/bāze: Globālo uzņēmumu akcijas – 
MSCI All Country World Index – vietējās valūtās. Attīstības valstu tirgi – MSCI EM TR – vietējās valūtās. Zviedrijas akcijas − SIX Portfolio Return Index - SEK. 
Valdības obligācijas − OMRX valsts kases obligācijas – SEK. Uzņēmumu obligācijas (AK un AI obligācijas), IBOXX Investment Grade Index USD un IBOXX High Yield 
Index - USD. AVT parādsaistības − JP Morgan Emerging Markets Bond Index – vietējās valūtās. Riska fondi – HFRX Global Hedge Fund Index – USD. 

 

IKP – 
PROCENTUĀLĀS IZMAIŅAS GRIEZUMĀ 
PA GADIEM 

2016 

 

2017 (PROGNOZE) 2018 (PROGNOZE) 2019 (PROGNOZE) 

Amerikas Savienotās Valstis 1,5 2,3 (2,2)* 2,6 (2,4)* 2,0 (2,0)* 

Japāna 1,0 1,5 (1,3)* 1,2 (0,8)* 1,0 (0,7)* 

Vācija 1,9 2,2 (2,1)* 2,2 (2,0)* 2,0 (1,8)* 

Ķīna 6,7 6,9 (6,8)* 6,6 (6,4)* 6,2 (6,1)* 

Apvienotā Karaliste 1,8 1,5 (1,5)* 1,3 (1,0)* 1,1 (1,2)* 

Eirozona 1,8 2,3 (2,1)* 2,3 (2,2)* 2,1 (2,2)* 

Ziemeļvalstis 2,2 2,7 (2.5)* 2,3 (2,3)* 2,1 (2,2)* 

Zviedrija 3,3 3,2 (3,2)* 2,6 (2,8)* 2,4 (2,4)* 

Baltijas valstis 2,2 4,0 (3,5)* 3,4 (3,3)* 3,1 (3,1)* 

OECD 1,8 2,4 (2,1)* 2,3 (2,1)* 2,0 (1,9)* 

Attīstības valstu tirgi 4,3 4,9 (4,9)* 5,1 (5,0)* 5,1 (5,0)* 

Pasaulē (PSP) * 3,2 3,8 (3,8)* 3,9 (3,8)* 3,8 (3,7)* 

* Iepriekšējā prognoze (2017. gada septembris) 

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

 

Avots: SEB Tirgus apskats, 2017. gada decembris
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Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

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. 

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 
  


