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 TIRGUS APSKATA KOPSAVILKUMS 

2015. gada jūnijs  
  

Pasaules ekonomikas apskats īsumā 

Monetārās politikas acīmredzami ietekmē pasaules ekonomiku. 
Pārliecība par to, ka 2015. gada laikā Federālā rezervju banka (FED) 
paaugstinās bāzes procentu likmi, ir sekmējusi ASV dolāra vērtības 
pieaugumu. Apvienojumā ar bargajiem ziemas laika apstākļiem un 
ostu darbinieku darba strīdiem minētais noteica īslaicīgu ASV 
izaugsmes tempu kritumu. Eiropas Centrālās bankas (ECB) eirozonā 
īstenotās stimulēšanas politikas ir ietekmējušas gan straujos 
izaugsmes tempus, gan inflācijas gaidas, savukārt, eiro vērtība ir 
samazinājusies. Japānas Bankas stimulēšanas programma ir 
veicinājusi izaugsmi un izraisījusi jēnas kritumu. Minētās valūtu 
svārstības un zemās naftas cenas pašreiz sekmē izaugsmes tempus 
attīstīto tirgu (AT) valstīs. Savukārt jaunattīstības tirgos (JT) 
ekonomisko tempu palielināšanās gaidāma tikai 2016. gadā. 

Ekonomiskā cikla, aktīvu klašu un risku apskats 
Ekonomiskais cikls 
Pamatojoties uz vienu no mūsu galvenajiem pieņēmumiem, nākamo 
divu gadu laikā ekonomiskā situācija acīmredzami uzlabosies. ASV 
ekonomikas stāvoklis ir stabils, savukārt, pārējo pasaules valstu stāvokli 
uzlabos konkurētspējīgie valūtas kursi un to centrālo banku 
stimulēšanas pasākumi. Globālās procentu likmes ir zemas, turklāt 
zemās preču/izejvielu cenas ir papildu stimuls. Viss iepriekšminētais 
liecina par plašu un stabilu ekonomisko augšupeju, kuras laikā, 
iespējams, vairāk reģionu nekā iepriekš sasniegs pozitīvus izaugsmes 
rādītājus. 

Aktīvu klases 
Esam pozitīvās domās par Eiropas un Āzijas globālo uzņēmumu akcijām, 
kurām dodama priekšroka salīdzinājumā ar ASV un citu JT tirgu 
uzņēmumu akcijām. Atturamies no valsts obligāciju iegādes Eiropā un 
Japānā, taču esam pozitīvās domās par šāda veida aktīviem ASV un JT. 

Riski 
Mūsu pašreiz uzmanītie riski iekļauj potenciālo ciklisko lejupslīdi, 
ģeopolitisko nestabilitāti, Grieķiju, Ķīnas parāda problēmas, iespējamās 
negatīvās sekas, ko radīs ASV Federālās rezervju bankas paredzētais 
bāzes procentu likmju palielinājums un jebkādi burbuļi aktīvu tirgos. 

Reģionu apskats 
ASV – īslaicīga izaugsmes tempu palēnināšanās  
Jau daudzus gadus ASV ekonomikas izaugsmes tempi gada pirmajā 
ceturksnī bijuši būtiski lēnāki nekā gada pārējos ceturkšņos. Šis modelis 
atkārtojas arī šogad, IKP samazinoties par 0,7%. Mūsuprāt, gada 
atlikušajos mēnešos iepriekšējo gadu modelis atkārtosies, un drīzumā 
gaidāma ekonomikas augšupeja. To galvenokārt noteiks lielāki 
mājsaimniecību tēriņi, pateicoties stabilākam darba tirgum un lielākai 
pirktspējai, komercsabiedrību lielāka vēlme ieguldīt naudu 
kapitālieguldījumos, kā arī zemā produktivitāte, kas citu faktoru starpā 
sekmē investīcijas. Kaut arī ASV dolāra vērtības pieaugums kopš 2014. 
gada vasaras ir kavējis eksportus, minēto vairāk vai mazāk kompensēja 
vienlaikus notiekošā naftas cenu krituma stimulējošā ietekme. 
Spēcīgākas valūtas un zemāku naftas un benzīna cenu dēļ šogad ASV 
caurmērā gaidāmas vairāk vai mazāk stabilas patēriņa cenas. 

Eirozona – labas ekonomiskās izredzes 
Jau kopš 2014. gada nogales eirozonas ekonomiku ir stiprinājis naftas 
cenu kritums, eiro vājināšanās un ECB stimulēšanas politikas. Eksportus 
veicinošie konkurētspējas uzlabojumi un nodarbinātības palielinājums 
apvienojumā ar lielāku pirktspēju ir veicinājuši stabilākus 
mazumtirdzniecības rezultātus. Pašreiz atveseļošanās process notiek 
negaidīti strauji, izplatoties arī uz citām nozarēm. Lielās krīzes noteiktais 
taupības režīms kļuvis par pagātni, un nākamo pāris gadu laikā fiskālā 
politika eirozonā būs neitrāla. Ekonomiskās izaugsmes tempi joprojām ir 
nestabili, ņemot vērā tādas pamatproblēmas kā augstais parāda līmenis 
un politiskā nenoteiktība. Grieķija atkal ir bažu cēlonis.  

Āzija/Ķīna – straujāka izaugsme Āzijā, neskatoties uz Ķīnas 
izaugsmes tempu samazināšanos 
Āzijas valstu ekonomikas izaugsmes tempi nedaudz palielināsies, ko 
noteiks lielāks iekšzemes pieprasījums, stabilizējoties darba tirgum, algu 
palielināšanās un ekspansīvās monetārās politikas, kā arī lielāks 
pieprasījums no ASV un eirozonas. Gaidāmā FED likmju celšana ir 

nenoteiktības avots, taču visas pazīmes liecina, ka FED īstenoto politiku 
rezultātā ASV dolāra vērtība palielināsies vēl vairāk. Pēdējo gadu laikā 
daudzas Āzijas valstis un uzņēmumi ir būtiski palielinājuši savu 
aizņēmumu ASV dolāros apjomu. Turpinoties dolāra vērtības 
pieaugumam, iespējams, palielināsies parādu un kredītu apkalpošanas 
izmaksas vietējās valūtās. 

Indijas izaugsmes tempi pieaug, savukārt Ķīnas – palēninās. Inflācijas 
samazināšanās un centrālās valdības budžeta uzlabojumi sekmēs Indijai 
ekonomikas izaugsmi, izmantojot gan monetārās, gan fiskālās politikas 
instrumentus. Lai gan nav novērojama nekādu būtisku ekonomisko 
reformu īstenošana, Narendra Modi valdības jaunākais budžets ir vērsts 
uz izaugsmi. Mūsuprāt, tās IKP palielināsies gan šogad, gan 2016. gadā. 
Savukārt, Ķīnā turpinās cikliskais izaugsmes tempu palēninājums, ko 
radījis novājinātais mājokļu tirgus. Tā kā politikas veidotāji var sekmēt 
Ķīnas ekonomiku ar ekonomiskās politikas instrumentiem, ir iespējams 
neliels izaugsmes tempu pieaugums. 

Latīņamerika  – makroekonomiskā līdzsvara trūkums 
Latīņamerikas valstu IKP šogad vairāk vai mazāk stagnē. Inflācija 
turpināsies, un lielā tekošā konta deficīta dēļ palielināsies ārējais parāds. 
Šā reģiona valstu ekonomikā vērojams līdzsvara trūkums. Brazīlijā 
ekonomikas izaugsmes tempi ir dramatiski samazinājušies, un, šķiet, ka 
šogad tās IKP būtiski samazināsies. Korupcijas skandāls ap valsts naftas 
kompānija Petrobras vēl vairāk palēnināja jau tā gausos 
kapitālieguldījumu tempus, savukārt, satricinājumi politiskajā jomā 
apgrūtina reformu centienus. Tikmēr kļūst arvien skaidrāks, ka ir 
nepieciešamas strukturālās reformas. 

Austrumeiropa  – atguvusies no Krievijas krīzes 

Austrumeiropas centrālās un dienvidaustrumu daļas valstis ir atguvušās 
no Krievijas un Ukrainas konflikta, Krievijas pārtikas importa sankcijām 
un lejupslīdes. To galvenokārt noteica reālo ienākumu palielināšanās, 
bezdarba samazināšanās un zemās procentu likmes, kopā veicinot 
mājsaimniecību patēriņu. Citi faktori norāda uz daudz pozitīvākām 
perspektīvām attiecībā uz eksportiem uz Vāciju, kā arī fiskālo 
mīkstināšanu vairumā valstu pēc ilgā taupības režīma perioda. Polijā 
vērojama ekonomikas un banku sistēmas stabilitāte. Tā šobrīd ir 
visstraujāk augošā ekonomika Centrālajā un Austrumeiropā. Turpretī 
Krieviju 2015. gadā sagaida dziļa lejupslīde. Naftas cenu kritums ir 
vājinājis rubli, izraisot inflāciju un lielu kapitāla apjomu aizplūšanu, taču 
šopavasar notikušais naftas cenu atsitiens un pazīmes, ka pamiers 
austrumu Ukrainā turpināsies, ir noteikušas Krievijas valūtas atlabšanu. 
Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes tempus nosaka mājsaimniecību 
pieprasījums. Trijās Baltijas valstīs manāma izaugsme, lielā mērā 
pateicoties reālo ienākumu pieaugumam, kas sekmē veselīgus privātā 
patēriņa pieauguma tempus. Uzlabojoties ekonomiskajiem apstākļiem 
Rietumeiropā, Baltijas valstu eksportu apjoms pakāpeniski palielināsies, 
turpretī kapitālieguldījumu apjoms joprojām nebūs liels. 

Tēma 
Finanšu pasaules riski 
Pašreizējā akciju tirgus augšupeja („buļļu tirgus”) ir ilgusi jau vairāk nekā 
sešus gadus. Tāpēc arvien vairāk cilvēku māc bažas, vai tik augšupejas 
periods netuvojas beigām. Kādi ir īstie draudi? 
Pēdējo 60-70 gadu laikā tradicionālā „buļļu tirgus” perioda ilgums ir 
būtiski mainījies, turklāt pēdējās desmitgadēs tam ir tendence 
pagarināties. Caurmērā akciju cenu celšanās periods ir ildzis gandrīz 
piecus gadus, savukārt cenu krituma periods („lāču tirgus”) periods vidēji 
ildzis 10-12 mēnešus. Pēdējos gados akciju tirgiem arvien vairāk 
raksturīgi t.s. mini cikli: īslaicīgs akciju cenu krituma periods, kas ilgst 
pāris nedēļas vai mēnešus, kam seko jauni augšupejas periodi. Tādēļ ir 
ļoti svarīgi spēt noteikt, vai pēkšņs akciju tirgus kritums ir/nav 
tradicionālā „lāču tirgus” perioda 
sākums. Ja ir, tad loģisks ir 
lēmums par akciju īpatsvara 
samazināšanu savā portfelī. No 
otras puses, tas varētu būt arī 
minicikliskā krituma sākums. 
Attiecīgi ir jāsaglabā miers un 
jāgatavojas palielināt akciju 
īpatsvaru savā vērtspapīru 



portfelī, pirms nenovēršami atsāksies akciju cenu celšanās. 
 
Lielas un negaidītas cenu svārstības reālajā ekonomikā un/vai finanšu 
tirgos nereti ir galvenais iemesls, kas izraisa tirgus kritumu. Straujāks 
preču/izejvielu un pakalpojumu cenu pieauguma temps reālajā 
ekonomikā (augstāka inflācija) ražošanas jaudu trūkuma dēļ parasti ir 
licis centrālajām bankām palielināt bāzes procentu likmes, kas, savukārt, 
ir novedis pie tirgus procentu likmju palielināšanās. Attiecīgi pieaug 
patēriņa izmaksas un ar aizdevumiem finansētu ieguldījumu izmaksas, 
vājinot ekonomisko izaugsmi un ieslidinot ekonomiku recesijā. Tas 
varētu būt saistīts arī ar „lāču tirgus” perioda akcijām. Turpretī, ja 
preču/izejvielu un pakalpojumu cenas krīt straujāk (deflācijas 
palielināšanās), uzņēmumu peļņa samazinās, bet patēriņš un ieguldījumi 
tiek uz laiku atlikti (cerībā, ka turpmāk preces un pakalpojumi kļūs vēl 
lētāki). Ekonomika ieslīd recesijā, bet akciju vērtība samazinās („lāču 
tirgus”). 

Pēc finanšu aktīvu, piemēram, akciju, obligāciju un nekustamā īpašuma 
akciju cenu celšanās perioda minētie aktīvi kļūst dārgāki, un galu galā 
var uzpūsties spekulatīvie burbuļi. Tiem pārsprāgstot, sekas var būt 
dramatiskas, aptverot daudzu valstu ekonomiku un finanšu tirgus, kā to 
ir apliecinājusi IT/interneta uzņēmumu un augsta riska hipotekāro 
kredītu burbuļa plīšana ASV attiecīgi 2000. gadu sākumā un laikposmā 
no 2007. līdz 2009. gadam. 

Sākot ar 2015. gada maiju, inflācijas palielināšanās risks ir niecīgs, arī 
pērnās ziemas deflācijas draudi ir mazinājušies. Savukārt, preču/izejvielu 
cenas labvēlīgi ietekmē kopējo pasaules ekonomikas izaugsmi. Tāpēc 
pašreizējo situāciju reālajā ekonomikā, šķiet, neapdraud lieli cikliskie vai 
akciju tirgus draudi, pieņemot, ka gada pirmajā ceturksnī izaugsme 
tempu samazināšanās ASV tiešām bijusi īslaicīga parādība un ka Ķīnas 
ekonomikas izaugsmes tempi kļūs nedaudz lēnāki. Apdraudējumi drīzāk 
būtu jāmeklē finanšu pasaulē.  

Kopš 2010.- 2011. gada valstu obligāciju cenas ir būtiski palielinājušās 
zemo centrālo banku procentu bāzes likmju un kvantitatīvās 

mīkstināšanas (aktīvu pirkšanas) dēļ. Minētās monetārās politikas ir 
virzīšanās nezināmajā ar finansēšanas izmaksām tuvu nullei (vai pat zem 
nulles) un negatīvu obligāciju ienesīgumu. Ar savu rīcību centrālās 
bankas tieši sekmē burbuļa veidošanos obligāciju tirgū, un netieši – arī 
burbuļa uzpūšanu akciju un nekustamā īpašuma tirgū, ņemot vērā, ka, 
meklējot peļņas gūšanas iespējas, investori uzņemas lielāku risku. Lai 
gan ECB un Japānas Banka turpina virzīties pa iesākto stimulēšanas ceļu 
(burbuļa veidošanās virzienā), ASV Federālā rezervju banka (FED) ir 
gatava iet pretējā virzienā. ASV monetārās politikas normalizēšanās var 
notikt raiti, ja finanšu tirgu un FED darbību virziens būs saskaņots, taču, 
ja tirgum nebūs skaidrības, kurā virzienā FED dosies, var sākties lielas 
procentu likmju un obligāciju ienesīguma svārstības.  

Lielas valūtas kursa svārstības var sekmēt ekonomikas izaugsmes un 
akciju tirgu izaugsmes tempu samazināšanos, jo īpaši JT. Pēdējo gadu 
laikā daudzi JT reģistrētie uzņēmumi arvien biežāk ir aizņēmušies naudu 
ārvalstu valūtās, galvenokārt ASV dolāros. ASV dolāra vērtības straujā 
palielināšanās pēdējā gada laikā šiem uzņēmumiem ir bijis smags 
finanšu trieciens. Īpaši neaizsargāti ir preču ražošanas un naftas 
uzņēmumi, kas kopš 2007. gada emitējuši vienu trešdaļu no visām 
nefinanšu JT uzņēmumu obligācijām ASV dolāros un citās lielākajās 
valūtās. Vēl viens no JT riskiem ir nekustamā īpašuma cenu kritums Ķīnā. 
Minētais cenu samazinājums ietekmē Ķīnas banku bilances, un pastāv 
risks, ka tā sekas skars arī citas JT valstis. 

Nedrīkst novērtēt par zemu „lipīgās” sekas, ko dažās Eiropas valstīs un 
finanšu pasaulē radītu Grieķijas izstāšanās no eirozonas, taču, 
iespējams, tagad tās būs daudz pieticīgākas nekā, ja šāda izstāšanās 
būtu notikusi pirms pāris gadiem.  

Visbeidzot, pastāv ģeopolitiskie draudi, kas varētu izraisīt kritumus 
akciju cenu līknēs, piemēram, dramatisko notikumu eskalācija Ukrainā 
vai Tuvajos Austrumos, kā arī ģeoloģiskās katastrofas, piemēram, 
zemestrīces. Minētie kritumi būs īslaicīgi, ar nosacījumu, ka ekonomikas 
izaugsmes tempi un uzņēmumu peļņa netiks būtiski nelabvēlīgi 
ietekmēta.



2015. gada jūnijs 

 Sagaidāmais risks un atdeve pa aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos 

AKTĪVU KLASE LĪMENIS* PROGENOZES          (12 
mēnešiem) 

PAMATOJUMS 

ATDEVE RISKS 

AKCIJAS 

Pasaulē 1 2 3 4 5 6 7 8,2% 12,0% Straujāka ekonomiskā izaugsme un pastāvīgie stimulēšanas pasākumi 
nodrošinās lielākas peļņas gūšanas iespējas. Plašāka augšupeja uzlabos ciklisko 
nozaru iespējas. Neskatoties uz akciju cenu pieaugumu, darījumi ar akcijām 
tomēr ir izdevīgāki nekā fiksētā ienākuma ieguldījumu darījumi.. 

Jaunattīstības tirgos 1 2 3 4 5 6 7 9,0% 14,6% Stabilāki ekonomiskie apstākļi un tirdzniecības plūsmu palielinājums JT, kā arī 
vēsturiski zemie novērtējumi salīdzinājumā ar globālo uzņēmumu akcijām, 
padara minētos tirgus pievilcīgus. Trūkumi iekļauj lielo atkarību no 
precēm/izejvielām, ASV dolāra vērtības straujā pieauguma radītā negatīvā 
ietekme un augošās ASV procentu likmes. Mēs dodam priekšroku JT segmenta 
Āzijas valstīm. 

OBLIGĀIJAS 

Valsts obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 1,0% 3,8% Ļoti zemā valsts obligāciju ienesīguma dēļ daļa obligāciju tirgus ir nepievilcīga. 
Stabilāki ekonomiskie apstākļi var radīt pakāpenisku ienesīguma palielināšanos 
tuvāko gadu laikā, taču pastāv negatīvas atdeves risks. 

Augsta kredītreitinga 
uzņēmumu 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 1,6% 2,4% 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 4,0% 3,6% Fiksētā ienākuma aktīvu klases ienesīgums ir ap 3-4%, taču tai piemīt arī 
acīmredzami lielāks risks nekā, piemēram, augsta kredītreitinga uzņēmumu 
obligācijām. Augsta ienesīguma obligācijas sekmēs izaugsmes tempu 
palielinājumu un tirgus likviditāti, veicinot riska apetīti. Valsts obligāciju 
ienesīguma starpības attiecīgi samazināsies vai saglabāsies pašreizējā līmenī. 

ALTERNATĪVIE IEGULDĪJUMI 

Izejvielas 1 2 3 4 5 6 7 1,4% 11,0% Pakāpeniski samazinoties pieprasījumam no Ķīnas un citām valstīm un 
palielinoties ražošanas jaudām, notikusi strauja izejvielu cenu samazināšanās. 
Cenu aina acīmredzami stabilizējās 2015. gada sākumā. Šī aktīvu klase ir 
pievilcīga ilgtermiņa perspektīvā, ja līdztekus izejvielu cenām palielināsies arī 
inflācija. 

VALŪTS 

Valūtu pāris 11.06.2015 2015.g. 
2.CET 

2015.g. 
3.CET 

Pamatojums 

EUR/USD 1,12 1,05 1,00 Paredzams, ka šajā pavasarī notikusī ASV dolāra vērtības samazināšanās pret 
EUR vērtību ir tikai īslaicīgs kritums augšup vērstajā dolāra līknē, uz ko norāda 
ASV ekonomikas izaugsmes tempu pieaugums un nenovēršamais FED bāzes 
procentu likmes palielinājums. 

 *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 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 precēm/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 jūnijs 

 

Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

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, jo pieprasījuma līmenis ekonomikā samazinās, kas var novest pie ekonomiskās depresijas. Centrālās 
bankas mēģina apstādināt gan izteiktu deflāciju, gan izteiktu inflāciju, lai līdz minimumam samazinātu 
pārmērīgu cenu kritumu. 

Ilgums Obligāciju cenas jutīguma uz procentu likmju pārmaiņām rādītājs. 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 ir standarta dati, kas tiek norādīti 
visaptverošu obligāciju un obligāciju kopfondu informācijā. Jo lielāks ilguma skaitlis, jo lielāks procentu likmju 
risks vai obligāciju cenu atlīdzība.  

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu vienas valsts robežās saražoto gatavo preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē noteiktā laika 
posmā, lai gan IKP parasti aprēķina ik 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. 

Mājsaimniecību pirktspēja Personas pirktspēja balstās uz mājsaimniecības pēcnodokļu ienākumu. Mājsaimniecības pēcnodokļu ienākums 
ir visu mājsaimniecības locekļu bruto ienākums, no kura atskaitīti ieturējumi, sociālās iemaksas un nodokļi. Šī 
summa pēc tam tiek koriģēta atbilstoši mājsaimniecības sastāvam un mājsaimniecības locekļu skaitam, kā arī tai 
tiek piemērots patēriņa preču indekss (PPI). Pēc tam standartizētais mājsaimniecības ienākums, saukts arī par 
pirktspēju, tiek sadalīts starp mājsaimniecības locekļiem. 



 

Dzēšanas termiņš Laikaposms, kurā finanšu instruments ir apgrozībā. Dzēšanas termiņš ir noteikts laikposms, kura beigās finanšu 
instruments tiks dzēsts, bet tā pamatsumma tiks atmaksāta kopā ar procentiem. Šis termins visbiežāk tiek 
lietots saistībā ar fiksēta ienākuma ieguldījumiem, piemēram, obligācijām un depozītiem. 

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 
palēlināties. Galvenie naudas piedāvājuma kontroles rīki iekļauj atvērtas tirgus operācijas (aktīvu pirkšana un 
pārdošana), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņas prasības komercbankām. 

Kvantitatīvā mīkstināšana Neierasta 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 likviditāti. 

SEB oficiālā nostāja Ekonomiskās prognozes, kuras ir sagatavojuši SEB bankas ekonomisti, stratēģi un analītiķi. 

SEB tirgus apskats Publisks paziņojums, kuru ir sagatavojuši SEB ekonomisti, stratēģi un analītiķi. Tirgus apskats dod lasītājiem 
padziļinātu ieskatu par investīciju tirgus apstākļiem un septiņu aktīvu klašu perspektīvām. Tas iekļauj arī 
padomus ieguldītājiem par esošajiem riskiem un iespējām. Ziņojumu pilnībā varat 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 sniegta tikai informatīviem nolūkiem. 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 esošie dati ir iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB neatbild par informācijas pilnīgumu vai pareizību, vai par kaitējumu, kas varētu 
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. 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 ieguldīšanas lēmumu pieņemšanas iesakām rūpīgi izvērtēt 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 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:https://www.seb.lv 

 
 

  


