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 Nepastāvīgums turpinās 2018. g. decembris  
  

Paredzam, ka turpmākos 12 mēnešus turpināsies 
pozitīva atdeve no lielākās aktīvu klašu daļas, 
izņemot vairākus ienākumu ieguldījumu veidus ar 
tradicionāli fiksētu likmi. Sagaidāmie ieguvumi 
vēl nesasniedz vēsturiski vidējo līmeni, kamēr 
riski saglabājas bez izmaiņām. Akcijas joprojām 
atrodas augšgalā, bet valsts obligācijas — lejā. 
Šīs prognozes ir atkarīgas no tā, vai realizēsies 
mūsu optimistiskais skatījums par turpmāko 
ekspansiju. Pēdējā cikliskajā fāzē ir sarežģīti 
novērtēt sagaidāmo peļņu un riskus, jo fāzes 
beigu daļā investori sāk ņemt vērā nākamo 
recesiju. Tomēr uzskatām, ka to darīt ir pāragri. 
Tai pat laikā tas nozīmē, ka prognozes zaudē 
precizitāti. Tam skaidrs piemērs ir 2018. gads, 
kad ekonomika un ienākumi ir bijuši stipri, kamēr 
risku apetīte un peļņa — vāja. 

RISKU DARĪJUMI 

2018. g. 3. cet. 2018. g. 4. cet. 

NEITRĀLI NEDAUDZ 
PĀRMĒRĪGI 

Mūsu risku darījumi ir balstīti diversificēta ieguldījumu portfeļa akciju 
proporcijās. Akciju nozīme ir norādīta kā pazemināta, neitrāla vai 
pārmērīga. Neitrālās vērtības definīcija būs atkarīgs no attiecīgā 
portfeļa riska profila. 

Makro un citi tirgus dzinuļi 
Globālajā ekonomikā redzama veselīga izaugsme, 
tomēr izskatās, ka tās augstākais punkts šobrīd ir jau 
aiz muguras. Kaut arī stiprie cikla beigu daļas spēki 
norāda uz augstu pieprasījumu — un mēs 
paredzam, ka turpmākos divus gadus ekspansija un 
paaugstināta izaugsme turpināsies —, ekspansijas 
beigās bieži izaugsmi ierobežo nevis ekonomikas 
pieprasījuma, bet gan piedāvājuma puse. Arvien 
skaidrāk redzamā ražošanas resursu trūkuma un 
politisko notikumu dēļ mūsu globālās izaugsmes 
prognozes ir nedaudz zemākas. Tuvāko gadu laikā 
paredzam izaugsmes pakāpenisku palēnināšanos. 
Īpaši izaugsmes prognozes ar negatīvu zīmi 
koriģējam Rietumeiropai, kur „Brexit” sarunas un citi 
faktori vairāk nekā gaidījām apslāpējuši apetīti 
investēt, tāpat arī atsevišķām lielo attīstības valstu 
tirgu (AVT) ekonomikām, kuras bremzē tirdzniecības 
kari, paaugstinātas procentu likmes un obligāciju 
izmaksas ASV un citur kopā ar dažādām valstīm 
specifiskām problēmām. Neskatoties uz to, pamatos 
esošā stabilitāte ļauj šīm pazeminātajām prognozēm 
būt saprātīgām.  

Cik ilgi izaugsme turpināsies? 

Jautājums, uz kuru daudzi pūlas rast atbildi, ir, cik 
ilgtspējīga ir šī brīža izaugsme, jo atrodamies 
ekonomiskā cikla beigās un jūtam politisko vētru 
ietekmi. Skaidrākais ciklisko rezultātu indikators ir 
bezdarbs. Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) 36 valstīs bezdarbs šobrīd ir 
zemākais kopš 1980. gada. ASV tas ir nokrities līdz 
1960. gadu līmenim. Tas sola ekonomikā veselīga 
pieprasījuma turpināšanos kopā ar privātpersonu 
uzkrājumu buferi, kam par pamatu ir pozitīvais 
bagātības efekts, kuru esam baudījuši no pieaugošām 
aktīvu cenām un zemām procentu likmēm. 

Kopumā tas norāda, ka turpināsies augsts privātais 
patēriņš. Tomēr zems bezdarbs parasti signalizē par 
algu pieaugšanu un inflāciju. Redzam algu pieauguma 
tendenci, kā arī inflāciju, kas ir paaugstinājusies līdz 
centrālās bankas mērķiem, tomēr ir saskatāmi arī 
vairāki faktori, kuriem darba apmaksas pieaugums 
jāpadara pieticīgāks. Citi indikatori norāda, ka 
darbaspēka trūkums nav tik liels, kā tas izskatās pēc 
bezdarba rādītājiem. Tādi faktori kā digitalizācija 
atturēs pieprasījumu, radot darba vietu izzušanas 
riskus. Pēdējo gadu laikā pamata inflācija (izņemot 
mainīgās enerģijas un pārtikas cenas) ESAO valstīs ir 
bijusi stabila, liekot domāt, ka tā saglabāsies 
kontrolējama, tomēr, ja turpināsies algu pieauguma 
paātrinājums, inflācija var radīt problēmas 
ekonomiskajai izaugsmei. 

Nākamajā ceturksnī gaidām, ka akciju tirgi atgūsies 
no šī rudens lielā krituma. Tāpat sagaidām augstāku 
nepastāvīgumu nekā esam pieraduši pēdējos gados, 
kas atbilst vidējā riska līmeņa pakāpeniskai krišanai 
pēdējo 18 mēnešu laikā. Joprojām pamata skatījumā 
saglabājam piesardzīgu optimismu, bet nedrošība 
vienmēr pieaug ekonomiskā cikla pēdējā daļā, un 
2018. gads tam ir bijis labs piemērs. 
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Gaidāmais risks un peļņa aktīvu klasēm nākamo 12 mēnešu laikā  

AKTĪVU KLASE TAKTISKĀS GAIDAS (12 mēnešos) 

PEĻŅA RISKS 
AKCIJAS 

Globāli  8,1% 9,7% 

Attīstības valstu tirgi (vietējās 
valūtas) 

 8,6% 11,6% 

Zviedrija  9,6% 10,9% 

FIKSĒTU IENĀKUMU IEGULDĪJUMI 

Valsts obligācijas  2,2% 1,5% 

Investīciju kategorijas (IK) 
uzņēmumu obligācijas 

 0,5% 2,9% 

Augsta ienesīguma (AI) 
uzņēmumu obligācijas 

 3,1% 4,5% 

Attīstības valstu tirgu (AVT) 
parādsaistības 

 4,8% 11,4% 

Taktiski sagaidāmā peļņa ir balstīta uz 2017. g. 4. septembra SEB House View. Aprēķinu indekss/pamats: Globālās akcijas — MSCI visu 
valstu pasaules indekss vietējās valūtās. Attīstības valstu tirgi — MSCI EM TR vietējās valūtās. Zviedrijas akcijas — SIX portfeļa peļņas 
indekss SEK valūtā. Valsts obligācijas — OMRX T-obligācijas SEK valūtā. Uzņēmumu obligācijas (IK un AI), IBOXX investīciju kategorijas 
indekss USD un IBOXX augsta ienesīguma indekss USD. AVT parādsaistības — JP Morgan attīstības valstu tirgu obligāciju indekss vietējās 
valūtās.  

Akcijas 
 Ienākumi un novērtējums sniedz atbalstu 
Tā kā redzams zemāks novērtējums un uzmanīga pozicionēšanās, to apvienojot ar faktu, ka nav sagaidāms 
uzņēmumu peļņas kritums, joprojām saglabājam optimismu par globālo akciju tirgu nākamajā ceturksnī. 

Cenas/peļņas (P/E) attiecība pasaules akciju tirgos ir nokritusi no 2018. gadā sasniegtajiem augstajiem 
līmeņiem. Tas ir normāli ekonomiskā cikla ietvaros, kurā šobrīd atrodamies. Ievērojot mūsu relatīvi optimistisko 
skatījumu uz izaugsmi 2019–2020 ar šī brīža ekspansiju, apstākļi ir piemēroti, lai akciju cenu kāpums varētu 
turpināties. ASV uzņēmumu ienākumu pieaugums joprojām izskatās stabils. Eiropā kopskats izskatās vājāks. 
Ja konsensuss par globālo peļņu ap 8–10% par nākamajiem diviem gadiem saglabājas, novērtējumiem 
nevajadzētu būt par šķērsli labas akciju cenu dinamikas periodiem. Visdrīzāk esam pārsnieguši šī cikla 
novērtējuma augstāko punktu, ar ko jāsaprot, ka akciju tirgu dinamika sekos ienākumu pieaugumam. 

Relatīvās tendences dažādos tirgus segmentos visdrīzāk noteiks skatījums uz to izaugsmi. Varam saprātīgi 
pieņemt, ka laika gaitā stabilākie sektori un reģioni būs pievilcīgāki, investoriem savos ieguldījumos ņemot vērā 
nākotnes ekonomikas vājākos punktus. Esam redzējuši pierādījumus šī rudens akciju tirgus kritumam. 
Priekšroka tiek dota aizsargājoša rakstura ieguldījumiem, kamēr cikliskie sektori ir krituši. Tas radījis jaunas 
ieguldījumu iespējas, piemēram, dažu attīstības valstu tirgu akcijās. 

Fiksētu ienākumu ieguldījumi  
Nemiers akciju tirgos nemainīs centrālo banku monetārās politikas normalizēšanos 
Tā kā izskatās, ka inflācija saglabāsies tuva centrālo banku (CB) mērķiem, un ievērojot, ka atrodamies 
ekonomiskā cikla beigās, šobrīd paredzam virzību uz monetārās politikas normalizēšanos — svarīgāko 
procentu likmju pieaugumu un stimulu samazināšanos. Prognozējam, ka ASV Federālās rezerves nākamo 
likmju pieaugumu izpildīs decembrī, nākamgad - divus un  2020. gadā – vienu. Eiropas Centrālā banka (ECB) 
stimulējošos obligāciju pirkumus izbeigs 2018. gada noslēgumā un paaugstināt svarīgākās likmes uzsāks 
2019. gada septembrī. Tāpat prognozējam sākotnēju likmju pieaugumu no Zviedrijas Riksbank puses šī gada 
decembrī, kam sekos vēl divi pieaugumi 2019. un 2020. gadā. 
Savos ieguldījumos izvēlamies zemu procentu risku, kamēr kredīta tirgos priekšroku dodam augsta ienesīguma 
uzņēmumu obligācijām nevis investīciju kategorijas obligācijām. AVT obligācijām saglabājas spiediens no ASV 
ienesīguma un dolāra puses. 
 
Avots: SEB Investīciju apskats, novembris, 2018
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Terminu vārdnīca 

Lietotā terminoloģija Skaidrojums 
Fiskālā politika Fiskālā politika attiecas uz valsts tēriņiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika nozīmē valsts 

budžeta izmantošanu ar mērķi veicināt ekonomisko aktivitāti. Piemēram, ekonomiskajai izaugsmei 
palēninoties, valdība var spert soļus, lai palielinātu izdevumus un stimulētu pieprasījumu un 
ekonomisko izaugsmi. Tāpat tā var samazināt nodokļus, lai palielinātu cilvēku un uzņēmumu rīcībā 
esošos līdzekļus. 

Iekšzemes kopprodukts 
(IKP) 

Visu noteiktā periodā valsts robežās radīto preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē. Parasti 
IKP aprēķina par gadu. Tajā iekļaujas privātā un publiskā sektora tēriņi, valsts izdevumi, ieguldījumi un 
eksporta un importa attiecība definētas teritorijas ietvaros. 

Mājsaimniecības (privātais) 
patēriņš 

Nacionālo konta ienākumu izlietojuma konta darījums, reprezentējot patērētāja izdevumus. Tas ietver 
patēriņa preču un pakalpojumu izdevumus, ar kuriem saskaras pastāvīgi dzīvojošās mājsaimniecībās, 
tostarp tos, kuru cenas nav ekonomiski nozīmīgas. 

Investīciju kategorijas 
obligācijas,  
augsta ienesīguma 
obligācijas 

Investīciju kategorijas obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar tādiem kredītreitingiem, 
kas norāda uz relatīvu zemu saistību neizpildes risku. Augsta ienesīguma obligācijas — obligācijas 
(valsts vai uzņēmuma) ar tādiem kredītreitingiem, kas norāda uz relatīvi augstāku saistību neizpildes 
risku nekā investīciju kategorijas obligācijas. Augstāka saistību neizpildes riska dēļ šīm obligācijām ir 
augstāks ienesīgums nekā investīciju kategorijas obligācijām.  
Divas lielākās kredītreitingu aģentūras, Standard & Poor's (S&P) un Moody’s, izmanto dažādus 
apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem „A” un „B”, lai norādītu obligācijas 
kredītkvalitātes reitingu. S&P izmantotie apzīmējumi „AAA” un „AA” (augsta kredītkvalitāte) un „A” un 
„BBB” (vidēja kredītkvalitāte) ir uzskatāmi par investīciju kategorijai atbilstošiem. Kredītreitingi 
obligācijām zem šiem apzīmējumiem („BB”, „B”, „CCC” utt.) tiek uzskatīti par zemu kredītkvalitāti un 
kopēji tie tiek saukti par augsta ienesīguma vai spekulatīvajām obligācijām. 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, ar kuru valsts monetārā iestāde (parasti centrālā banka) pārvalda 
naudas piedāvājumu (naudas piedāvājuma lielumu un pieauguma ātrumu), lai veicinātu ekonomisko 
izaugsmi un stabilitāti. Piemēram, ja naudas piedāvājums pieaug pārāk strauji, inflācijas pakāpe 
paaugstināsies un ekonomika „pārkarsīs”. Ja naudas pieaugums ir pārāk lēns, arī ekonomiskā 
izaugsme būs lēna. Starp naudas piedāvājuma pārvaldības pamata rīkiem ir operācijas tirgū (aktīvu 
pirkšana un pārdošana), procentu likmju maiņa un izmaiņas komercbanku rezervju prasībās. 

Cenas/peļņas attiecība (P/E) Uzņēmuma pašreizējās akciju cenas novērtējuma attiecība pret tā vienas akcijas ienesīgumu 
iepriekšējā gadā. Piemēram, ja uzņēmuma akcijas cena ir 100 EUR, bet tā norādītie gada ienākumi par 
akciju bija 10 EUR, tad P/E attiecība būtu 10. Kopumā augsta P/E likme vedina investorus nākotnē 
gaidīt augstāku ienākumu izaugsmi, salīdzinot ar uzņēmumiem ar zemu P/E. Tomēr P/E attiecība viena 
mums nestāsta visu stāstu. Vienmēr lietderīgāk ir salīdzināt viena uzņēmuma P/E attiecību ar citiem 
uzņēmumiem tajā pašā industrijā un tirgū kopumā vai uzņēmuma vēsturisko P/E. 

SEB Investīciju apskats Publisks izdevums, ko sagatavo SEB ekonomisti, stratēģi un analītiķi. „Investīciju apskats” lasītājiem 
sniedz padziļinātu ieskatu ieguldījumu klimatā un septiņu aktīvu klašu perspektīvā. Tāpat tas sniedz 
ieteikumus par pašreizējiem riskiem un iespējām ieguldījuma mākslā. Ziņojumu pilnā apmērā iespējams 
izlasīt www.sebgroup.com 

Ienesīgums Ienākumu atdeve no ieguldījuma. Tā norāda uz procentiem vai dividendēm, kas saņemamas no 
vērtspapīra un parasti tiek parādītas par gadu kā procentuāla bāze no ieguldījuma apmēra, tā 
pašreizējās tirgus cenas vai nominālcenas. 

 
Augstāk norādītā informācija ir sniegta tikai informatīvam nolūkam. Šī informācija neveido padomu noguldīšanai vai piedāvājumu sniegt jebkādu 
produktu vai pakalpojumu. Ne materiāls, ne arī tajā aprakstītie produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai 
personām, kuras dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs, un jebkāda šāda izplatīšana var būt nelikumīga. SEB neuzņemas atbildību par jebkādiem 
noguldīšanas lēmumiem, kas balstīti šeit sniegtajā informācijā. Sniegtās informācijas pamatā esošie dati ir balstīti avotos, kurus SEB uzskata par 
uzticamiem. SEB nevar tikt uzskatīta par atbildīgu par šīs informācijas pilnīgumu vai precizitāti vai par jebkādiem zaudējumiem, kuriem par pamatu 
būtu šāda informācija. 
Investīcijas akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistītas ar iespējām un riskiem. Investīciju tirgus vērtība var vai nu celties, vai arī kristies. 
Atsevišķos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnēji investēto apmēru. Investēšanas ārzemju tirgos gadījumos jūsu peļņu var ietekmēt izmaiņas 
valūtu maiņu kursos. Atdeves lielums, ko sniedz aprakstītie investīciju produkti un finanšu indeksi agrākos vai nākotnes periodos neveido solījumu 
vai atsauces punktu atdeves lielumam nākotnes periodos. 
Iesakām pirms lēmuma par investēšanu pieņemšanas pilnībā izanalizēt finanšu, likumu, regulatīvos, grāmatvedības un taksācijas jautājumus, kas 
saistīti ar naudas līdzekļiem, izvērtējot investēšanas riskus, nepieciešamību un piemērotību. Ja nepieciešams, sīkāku paskaidrojumu lūdziet SEB 
konsultantam, bet nodokļu jautājumos speciālistam attiecīgajā jomā. Vispārīga informācija par ieguldījumiem un vērtspapīriem pieejama SEB 
tīmekļa vietnē https://www.seb.lv 

 
  


