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Pasaules ekonomikas perspektīvas īsumā 

Pasaules ekonomika turpina pamazām atveseļoties, taču ekonomiskās 
izaugsmes temps dažādos pasaules reģionos atšķiras un ir novērotas arī 
īslaicīgas sezonālas grūtības, jo īpaši ziemā un pavasarī. Tomēr jaunākie dati 
liecina par to, ka globālā tirgus dinamika varētu uzlaboties un pirmo šo 
izaugsmi varētu piedzīvot Amerikas Savienoto Valstu ekonomika. Atsevišķās 
jaunattīstības valstīs pozitīvās pārmaiņas kavē regulējuma nepilnības un 
strukturālas problēmas. Tomēr kopumā jāsecina, ka lielākajā daļā 
jaunattīstības valstu Krievijas un Ukrainas savstarpējais konflikts nav radījis 
nopietnas sekas. Lai gan varbūtība, ka minētā konfliktsituācija varētu 
saasināties un jūtami ietekmēt globālo ekonomiku, ir salīdzinoši neliela, 
konflikta dēļ zaudējumu risks pasaules ekonomikā tomēr ir nedaudz lielāks 
nekā iepriekš. 

Pasaules ekonomikas izaugsme pamazām kļūs straujāka. Paredzams, ka 
pasaules IKP, kas pagājušajā gadā palielinājās par nedaudz vairāk nekā 3 %, 
šajā gadā palielināsies par vairāk nekā 3,5 %, bet 2015.gadā – gandrīz par 
4 %. Lai gan visstraujākā izaugsme joprojām būs vērojama jaunattīstības 
valstu tirgos, proti, 2014. un 2015.gadā IKP palielināsies par 4,5–5,0% gadā, 
atšķirība starp jaunattīstības valstu un attīstīto valstu ekonomikas izaugsmes 
rādītājiem būtiski samazināsies. Jaunattīstības valstu ekonomika šogad 
attīstīsies nedaudz lēnāk, turpretim attīstīto valstu ekonomikas izaugsme, kas 
2013.gadā bija tikai nedaudz lielāka par 1%, 2014.gadā būs nedaudz lielāka 
par 2 %, bet 2015.gadā– nedaudz lielāka par 2,5 %. 

ASV ekonomika atgūstas pēc bargās ziemas 
Neparasti bargās ziemas dēļ ASV ekonomikas izaugsme pirmajā ceturksnī būtībā 
apstājās, taču pēdējā laikā tirgus dalībnieku noskaņojums liecina par to, ka ASV 
ekonomika drīzumā atgūsies. Būtiskākais faktors, kas veicinās ekonomikas 
atveseļošanos, būs privātā patēriņa pieaugums. Paredzams, ka IKP šajā gadā 
palielināsies par nedaudz vairāk nekā 2,5%, savukārt 2015.gadā– par vairāk nekā 
3,5%. Lai gan inflācija palielināsies, būtisks cenu pieaugums nākamo pāris gadu 
laikā nav gaidāms. Tiks radītas salīdzinoši daudz jaunas darbavietas, tāpēc 
bezdarbs turpinās kristies. Federālo rezervju sistēma (FRS) visdrīzāk turpinās 
samazināt obligāciju iepirkšanas apjomus, lai 2014.gada oktobrī programmu 
izbeigtu pavisam. Paredzams, ka bāzes likmi, kas pašlaik ir 0–0,25 %, FRS sāks 
paaugstināt 2015.gada vasarā. 

Eirozonas valstu ekonomika pamazām atveseļojās 
Eirozonas valstu ekonomikas attīstības tendences šobrīd ir nedaudz pozitīvākas 
nekā iepriekš. Vairāki rādītāji, tostarp rūpniecības iepirkumu menedžeru indekss 
(PMI), liecina par to, ka izaugsmes tempi visdrīzāk palielināsies. Vācijas 
ekonomikas izaugsme šobrīd ir īpaši spēcīga. Arī lielākā daļa tā dēvēto GIIPS valstu 
(Grieķija, Itālija, Īrija, Portugāle, Spānija) ir palielinājušas savu konkurētspēju. 
Krievijas un Ukrainas savstarpējo attiecību krīze visspēcīgāk ietekmē tās valstis, kas 
atrodas eiro zonas austrumu daļā. Piemēram, Vācijas gadījumā eksports uz Krieviju 
veido tikai 3% kopējā eksporta apjoma. Somijā attiecīgā eksporta īpatsvars ir 
vairāk nekā 9,5 %, bet Latvijā– 19 %. Paredzams, ka eiro zonas IKP šajā gadā 
pieaugs par 1%, bet nākamajā – par vairāk nekā 1,5 %. Deflācijas draudiem 
palielinoties un banku kreditēšanas apjomiem krītoties, Eiropas Centrālā banka 
(ECB) samazināja procentu pamatlikmi no 0,25% līdz 0,15%. Centrālā banka 
neieviesa plašāku pasākumu programmu, kas ietvertu arī tiešu obligāciju 
iepirkšanu, bet pieļāva tādu iespēju nākotnē. 

Japānā Abenomika nav devusi pārliecinošus rezultātus 
2013.gada beigās, pakāpeniski samazinoties vājās jēnas pozitīvajai ietekmei uz 
ārējo tirdzniecību, palēninājās arī Japānas ekonomikas izaugsme, ko līdz tam bija 
veicinājusi Abenomikas ietvaros īstenotā stimulējošā monetārā un fiskālā politika. 
Tagad izaugsmes tempi atkal samazinās saistībā ar patēriņa nodokļa palielināšanu 
no 5% līdz 8%, kas notika šā gada 1.aprīlī. Šā lēmuma sekas daļēji atsver 
infrastruktūras projekti un mazāki uzņēmumu ienākuma nodokļi. Tomēr tas, vai 
Abenomikai izdosies ilgtermiņā palielināt Japānas ekonomikas izaugsmes tempus, 
ir atkarīgs no strukturālām reformām, kas pagaidām ir visai nepārliecinošas. 
Saskaņā ar SEB prognozēm IKP šajā gadā pieaugs par 1%, bet 2015.gadā– par 
mazāk nekā 1,5%. Īstermiņā pastāv iespēja, ka inflācija sasniegs Japānas Bankas 
noteikto 2% līmeni. Tomēr nav zināms, vai izdosies šādu inflācijas līmeni saglabāt 
ilgtermiņā. Ilgtermiņa inflācijas prognozes joprojām ir daudz zemākās par bankas 
noteikto vēlamo līmeni. Spriežot pēc jaunākajiem datiem, Japānas Banka šā gada 
otrajā pusē visdrīzāk palielinās vērtspapīru iepirkšanas apjomus. 

Straujākā izaugsme joprojām vērojama Āzijas reģiona jaunattīstības valstīs 
Āzijas jaunattīstības valstīs ekonomiskā izaugsme joprojām ir straujāka nekā citur. 
Lielākā daļa rādītāju liecina par to, ka 2014.–2015.gadā attīstība varētu pakāpeniski 
kļūt vēl straujāka. Paredzams, ka IKP šajā reģionā palielināsies par 6,5–7% gadā. 
Vienīgais izņēmums ir Ķīna, kur ekonomikas izaugsme pakāpeniski kļūs lēnāka. 
Pārtikas produktu cenu pieauguma dēļ Āzijas jaunattīstības valstīs pēdējā laikā ir 
nedaudz kāpusi inflācija, tomēr tas nemaina faktu, ka inflācijas līmenis kopumā ir 
ļoti zems.  Šķiet, ka Ķīnas valdība pagaidām neiebilst pret to, ka ekonomikas 

izaugsmes temps ir nedaudz lēnāks par valdības noteiktajiem 7,5%. Tomēr, ja 
ekonomikas izaugsmes tempi samazināsies līdz nevēlami zemam līmenim, valdība 
varētu īstenot ekonomikas stimulēšanas pasākumus. Paredzams, ka Ķīnas IKP šajā 
gadā palielināsies par 7,2%, bet 2015.gadā– par 7%. Būtiskākais ekonomikas 
izaugsmes tempu samazināšanas iemesls ir kapitāla izdevumu samazināšanās. Tas 
visvairāk ir ietekmējis tās Āzijas valstis, kas eksportē izejvielas, piemēram, 
Indonēziju. Ir cerības, ka Indijā līdz ar Narendras Modi (Narendra Modi) politiskās 
partijas „BJP” (Bharatiya Janata Party) uzvara vēlēšanās varētu sākties būtiskas 
reformas un ieplūst lielas investīcijas, tomēr iespējams, ka šīs cerības ir pārāk 
optimistiskas. Paredzams, ka Indijas IKP šajā gadā palielināsies par 5%, bet 
2015.gadā– par vairāk nekā 5,5%. 

Latīņamerikas valstis cīnās ar makroekonomiskām problēmām 
Latīņamerikas valstu ekonomikā pēdējā laikā vērojamas makroekonomiskas 
problēmas, proti lēnāka izaugsme, augstāka inflācija un arvien lielāks tekošā konta 
deficīts. Tomēr fiskālais deficīts joprojām ir diezgan zems. Argentīnas ekonomiskā 
situācija ir īpaši smaga, jo IKP arvien samazinās, bet cenas arvien straujāk 
palielinās. Brazīlijas makroekonomiskie rādītāji ir diezgan labi; arī Čīles un Meksikas 
ekonomiskā situācija ir uzlabojusies. Paredzams, ka Latīņamerikas IKP šajā gadā 
palielināsies gandrīz par 2,5%. 2015. gadā IKP pieaugums sasniegs gandrīz 3%. 
Nākamajā gadā nedaudz samazināsies cenu pieauguma temps. 

Ukrainas krīze kavē ekonomisko izaugsmi 
Militārā un politiskā spriedze Krievijas un Ukrainas/NATO/citu rietumvalstu starpā 
visdrīzāk varētu ieilgt, taču varbūtība, ka Krievijas bruņotie spēki varētu iebrukt 
Ukrainas teritorijā vai Krievija varētu pārtraukt energoresursu piegādi, joprojām ir 
neliela. Šķiet, ka nedz rietumvalstis, nedz Krievija nevēlas uzsākt tirdzniecības karu. 
Jebkurā gadījumā krīze negatīvi ietekmēs Austrumeiropas valstu ekonomiku. Īpaši 
smagas sekas gaidāmas Ukrainā, kur IKP šajā gadā samazināsies, un Krievijā, kas 
būtībā atrodas uz recesijas sliekšņa. Cietīs arī reģiona dienvidaustrumu valstu 
ekonomika. Krīze diezgan jūtami kavēs Baltijas valstu ekonomisko izaugsmi, 
galvenokārt eksporta un investīciju ziņā. Ukrainas un Krievijas konfliktsituācija var 
kavēt šo valstu izaugsmi ilgtermiņā, jo tirdzniecība ar Krieviju veido lielu daļu šo 
valstu, jo īpaši Latvijas un Lietuvas, ārējās tirdzniecības apgrozījuma. Tomēr 
recesijas draudi Baltijas valstīs nav lieli, jo strauja pirktspējas palielināšanās, 
bezdarba līmeņa samazināšanas un privāto patērētāju optimisms palīdz mazināt 
ārējo faktoru negatīvo ietekmi. Spēcīgi ekonomikas pamatrādītāji, proti, pašreizējā 
konta bilance un valsts budžets, palīdzēs nodrošināt finansiālo noturību un 
stabilitāti. 

Tēma 
Laiks koriģēt peļņas prognozes 
Izvēloties pieņemamāko ieguldījumu portfeļa risku, mēs lielākoties ņemam vērā 
nākotnes prognozes. Iespējams, ka drīzumā situācija ieguldījumu jomā sarežģīsies. 
Jebkurš investors cer gūt peļņu. Pretējā gadījumā ieguldījumiem nav nekādas jēgas. 
Pirmkārt jebkurš investors sagaida, ka viņam tiks maksāti garantēti procentu 
maksājumi par laika periodu, kurā viņš nevar izmantot savus līdzekļus. Turklāt 
jebkurš investors vēlas saņemt zināmu kompensāciju par risku, kas ir saistīts ar 
konkrēto ieguldījumu, proti, attiecīgā ieguldījuma riska prēmiju. Neatkarīgi no 
ekonomikas attīstības cikla posma investoram ir jāņem vērā vairāki faktori, no 
kuriem būtībā ir atkarīga iespējamā peļņa, proti:  
1) kādam ar laiku būtu jābūt līdzekļu izvietojumam pa aktīvu klasēm; šā lēmuma 
pamatā ir ieguldījumu termiņš un investora riska tolerance. Tā dēvētais 
stratēģiskais aktīvu izvietojums ir ilgtermiņa līdzekļu izvietojums pa aktīvu klasēm, 
kas nosaka ieguldījumu portfeļa riska līmeni;  
2) Investīciju veikšanai piemērots brīdis; tā dēvētā taktiskā aktīvu izvietošana - 
aktīva vai pasīva novirze no ilgtermiņa stratēģiskā aktīvu izvietojuma (punkts nr.1)  
3) Kuriem ieguldījumiem katrā aktīvu klasē ir ar lielāko nākotnes peļņas potenciālu. 
 
Pēdējo 30gadu laikā gan akciju, gan obligāciju gada ienesīgums ir bijis salīdzinoši 
augsts. Piemēram, tradicionāls ASV ieguldījumu portfelis, kurā 60% līdzekļu 
stratēģiski izvietoti akcijās, bet 40%– valsts obligācijās, gadā ir nesis vairāk nekā 
9% lielu peļņu. Portfeļa risks, ko izsaka kā ienesīguma standartnovirzi, ir bijis 
lielāks nekā 13%. Citiem vārdiem sakot, gada ienesīgums ir bijis ļoti dažāds. 
Turpretim pēdējo piecu gadu laikā vidējie gada ienesīguma rādītāji ir bijuši 
salīdzinoši stabili, bet risks ir ievērojami samazinājies. Zems riska līmenis faktiski 
palielina varbūtību, ka nākotnē risks varētu palielināties.  

Lēnā ekonomikas atveseļošanās, deflācijas draudi, obligāciju ienesīguma 
palielināšanās, augstie akciju tirgus 
novērtējumi un rekordzemie cenu 
svārstīguma rādītāji var liecināt par to, 
ka nākamo pāris gadu laikā tirgus 
rādītāji var nebūt tik augsti kā 
pagājušajos pāris gados. Ņemot vērā 
procentu likmju un ienesīguma 
palielināšanos, obligāciju peļņas 
prognozes būs ievērojami zemākas, 
nekā ierasts pēdējo gadu laikā. 
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Akciju tirgū jau ir notikusi rotācija no straujas izaugsmes uzņēmumiem uz 
stabilākām nozarēm, kurās izaugsme ir lēnāka. Finanšu tirgos visdrīzāk notiks 
pakāpeniska pāreja uz ieguldījumu klimatu, kura pamatā ir nevis centrālo banku 
nodrošinātā papildu likviditāte, bet gan ekonomikas fundamentālo uzlabošanās. 
Veidojoties „normālākam” ieguldījumu klimatam, ir laiks samazināt peļņas 

prognozes. Paredzams, ka palielināsies vērtspapīru selektivitātes un investīciju 
portfeļa alfa koeficienta nozīme. Tuvojoties tendences maiņai, palielināsies aktīvas 
diversifikācijas nozīme, savukārt izvēloties riska līmeni, vienmēr būtu jāņem vērā 
aktīvu stratēģiskais izvietojums. 

Aktīvu klašu riska un peļņas prognoze nākamajiem 12 mēnešiem 
Peļņas/riska prognozes ir SEB grupas oficiālā nostāja (House View) un attiecas uz nākamajiem 12 mēnešiem. Akciju gadījumā - uz globālo vērtspapīru tirgu. Fiksēta 
ienākuma vērtspapīru gadījumā - uz vērtspapīru portfeli, kur 50% ir investīciju līmeņa un 50% spekulatīvajās obligācijas. Hedžfondu gadījumā - uz indeksu „HFRX Market 
Neutral Index”, kas atspoguļo tirgus neitrālu ieguldījumu stratēģiju. Nekustamā īpašuma gadījumā - uz nekustamā īpašuma biržā tirgoto vērtspapīru (REIT) tirgu (Eiropas 
nekustamo īpašumu indekss EPRA), bet izejvielu gadījumā – uz preču portfeli, kuru veido enerģija (33%), rūpniecības metāli (19%), lauksaimniecības preces (36%) un 
dārgmetāli (13%). Riska kapitāla gadījumā prognoze attiecas uz 50 lielākajiem biržas sarakstā iekļautajiem riska kapitāla uzņēmumiem, kas atbilst noteiktiem likviditātes 
ierobežojumiem. Visbeidzot valūtu gadījumā prognoze attiecas uz svarīgāko valūtu pāri, proti, EUR/USD. .

Aktīvu klase 

Prognozes 
nākamajiem 
12 mēnešiem Pamatojums 

Peļņa Risks 

Akcijas 9% 13% Nedaudz aizsteidzoties priekšā notikumiem, labākas ekonomiskās perspektīvas un globālās ekonomikas izaugsme 
ietekmēs uzņēmumu peļņu. Peļņas rādītāji visdrīzāk tiks koriģēti uz augšu, un tas izraisīs akciju vērtības kāpumu. 
Pašlaik akciju vērtības potenciālo pieaugumu ierobežo augstie novērtējumi. Mūsuprāt, vislielākais potenciāls ir Eiropas 
uzņēmumu akcijām. 

Fiksēta ienākuma 
vērtspapīri 
- valsts obligācijas 
- investīciju līmeņa 
obligācijas 
- spekulatīvās 
obligācijas 

2% 
 

-0,8% 
 

0,9% 
 

3,6% 

5% 
 

4,8% 
 

2,5% 
 

5,2% 

Pasaules ekonomikas izaugsme pakāpeniski kļūs straujāka, savukārt ģeopolitiskā spriedze samazināsies. Tāpēc 
nākamo pāris gadu laikā palielināsies attīstīto valstu obligāciju ienesīgums. Daudzējādā ziņā situācija uzņēmumu 
obligāciju tirgū joprojām ir labvēlīga – uzņēmumu darbības rādītāji ir salīdzinoši augsti, bankrotu procentuālais 
īpatsvars ir zems, ekonomiskās perspektīvas ir diezgan labas un centrālās bankas joprojām īsteno stimulējošu politiku. 
Tomēr uzņēmumu obligāciju un valsts obligāciju ienesīguma starpība ir ievērojami samazinājusies un tuvojas 
pirmskrīzes jeb 2007. gada līmenim. Tāpēc obligāciju cenu pieauguma varbūtība ir samazinājusies. Šajā procentu 
likmju ciklā labvēlīgākais periods ieguldījumiem investīciju līmeņa obligācijās un spekulatīvajās obligācijās jau ir aiz 
muguras. 

Hedžfondu  4% 5% Hedžfondu stratēģijas, kuras balstās uz ekonomikas pamatrādītājiem, arī turpmāk nesīs salīdzinoši labu peļņu. 
Hedžfondi, kuru stratēģijas pamatā ir uzņēmumu biznesa attīstības notikumi (Event driven), piemēram, apvienošana, 
pārņemšana arī gūs peļņu. Savukārt to hedžfondu rādītāji, kas seko tirgus tendencēm (trend-following strategies) un 
balstās uz tehnisko analīzi, nav tik pārliecinoši. Piemēram CTA (commodity trading adviser) jeb izejvielu nākotnes 
darījumu stratēģijām paredzamas grūtības, jo tirgus tendences pēdējā laikā mainās strauji un pārmaiņas ir diezgan 
lielas. 

Nekustamais 
īpašums 

5% 12% Ekonomikas rādītāju uzlabošanās mazina satraukumu par procentu likmēm/ienesīgumu un veicina nekustamā īpašuma 
ieguldījumu fondu (real estate investment trust, REIT) tirgus attīstību. Pirmajā ceturksnī šādu fondu rādītājus labvēlīgi 
ietekmēja arī īslaicīga ilgtermiņa ienesīguma samazināšanās. 

Riska kapitāls 10% 14% Pieņemot, ka investori arī turpmāk būs gatavi uzņemties risku, riska kapitāla tirgus arī turpmāk varētu nodrošināt 
ievērojamu aktīvu pieaugumu. Tā kā ieguldītāju vēlme uzņemties risku ir palielinājusies, beta koeficients ir zemāks 
salīdzinājumā ar akciju tirgu. 

Izejvielas -4% 15% Neparedzēti notikumi -  Ukrainas krīze, kalnraču streiki Āfrikā un Indonēzijas niķeļa rūdas eksporta aizliegums 
ietekmēja izejvielu cenas, kas kopumā ir palielinājušās. Paredzams, ka 2014.gadā naftas piedāvājums palielināsies 
straujāk nekā pieprasījums. Naftas eksportētājvalstu organizācijas (Organization of the Petroleum Exporting Countries; 

OPEC) dalībvalstis, galvenokārt Saūda Arābija, koriģēs naftas piegādes, lai saglabātu līdzsvaru tirgū. Naftas cenas pēc 
gada būs aptuveni tādas pašas kā pašlaik. Paredzams, ka ekonomiskās situācijas uzlabošanās un zemo inflācijas 
prognožu dēļ arī zelta cena joprojām būs zema. Uzskatām, ka lauksaimniecības preču cenas visdrīzāk samazināsies, 
tmēr neparedzētu notikumu dēļ viss var mainīties, kā tas notika šopavasar saistībā ar nemieriem Ukrainā. 

Valūtas N/P N/P Daudzi apstākļi liecina par to, ka USD vērtība pret EUR palielināsies. Mūsu prognoze (nākamajiem 12 mēnešiem) 
svarīgākajam valūtu pārim, proti, EUR/USD: 1,32 (-3,8%). 

 

Reģionu perspektīvas 
Reģions Prognoze Pamatojums 

Pasaule 1 2 3 4 5 6 7 Salīdzinot ar vēsturiskajiem rādītājiem, globālo akciju tirgu novērtējumi šobrīd ir augsti, kas mazinu to īstermiņa 
potenciālu. Ilgākā termiņā darījumus globālajos akciju tirgos joprojām pozitīvi ietekmēs pasaules ekonomikas 
izaugsme. Lai sasniegtu labāku cenas un peļņas attiecību un augstākas akciju cenas, būs nepieciešamas augstākas 
peļņas prognozes un labāki peļņas rādītāji. Stabili makroekonomikas rādītāji liecina par to, ka turpmāk varētu 
palielināties uzņēmumu peļņa. 

Savienotās Valstis 1 2 3 4 5 6 7 Makroekonomikas rādītāji turpina uzlaboties, bet jūtamais peļņas pieaugums un uzņēmumu darbības optimizēšana jau 
ilgāku laiku palīdz nodrošināt labvēlīgus tirgus apstākļus un akciju cenu kāpumu. Potenciālu ierobežo augstie 
novērtējumi. 

Eiropa 1 2 3 4 5 6 7 Situācija Eiropā ir drīzāk pozitīva, nekā neitrāla, jo ekonomikas statistika liecina par stabilu un nepārtrauktu izaugsmi. 
Novērtējumi un peļņas palielināšanās tendences ir daudz labākas nekā ASV vai jaunattīstības valstīs. ECB īstenotie 
pasākumi un nodokļu politika veicina izaugsmi, un uzņēmumi ir rentabli un konkurētspējīgi. 

Āzija/ jaunattīstības 
valstis 

1 2 3 4 5 6 7 Āzijas valstīs joprojām ir labvēlīgi apstākļi ilgtermiņa izaugsmes ieguldījumiem, taču mainīgo prognožu un ar 
politiskiem lēmumiem saistītās nedrošības dēļ šobrīd ir jāievēro zināma piesardzība. Ieteicams izvēlēties mazāk 
attīstītas Āzijas valstis, kurām joprojām ir lielas izredzes strauji attīstīt ekonomiku. Jāizvairās no ieguldījumiem tādu 
uzņēmumu vērtspapīros, kas nodarbojas tikai ar izejvielu eksportēšanu. 

Japāna 1 2 3 4 5 6 7 Valsts īstenotie ekonomikas stimulēšanas pasākumi ir veicinājuši cenu pieaugumu akciju tirgū un izraisījuši krasu 
valūtas (jenas) vērtības samazināšanos. Peļņas prognozes ir augstas un peļņas rādītāji ir uzlabojušies, tomēr jāpatur 
prātā, ka sākotnēji tika prognozēta ļoti maza peļņa. Ekonomikas stimulēšanas pasākumi labvēlīgi ietekmē Āzijas 
reģionu kopumā. Tomēr ir zināmas šaubas par to, vai minētie pasākumi tiks veiksmīgi īstenoti līdz galam. 

* Novērtējuma skalā no „viens” līdz „septiņi” norādīts, kā šobrīd vērtējam konkrēto reģionu. „Četri” ir neitrāls vērtējums, turpretī „viens” ir ļoti negatīvs, bet „septiņi” – ļoti pozitīvs vērtējums. Šis 
vērtējums arvien mainās atkarībā no taktiskajām tirgus prognozēm, un tas var atšķirties no mūsu ilgtermiņa stratēģiskajām prognozēm attiecībā uz konkrēto reģionu. 

Avots: SEB tirgus apskats, 2014. gada maijs
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Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

Abenomika (Abenomics) Abenomika ir Japānas premjerministra Šindzo Abes ieviesto politikas pasākumu kopums, kuru mērķis ir atsisināt Japānas 
makroekonomiskās problēmas. Abenomiku veido monetārā politika, fiskālā politika un ekonomiskās izaugsmes stratēģijas, kuru 
mērķis ir veicināt privātos ieguldījumus. 

Alfa koeficients Tradicionālo ieguldījumu fonda darbības rādītājs, kas salīdzina fonda ienesīgumu ar salīdzinošā indeksa ienesīgumu. Fonda 
papildus radītā peļņa attiecībā pret salīdzinošo indeksu ir alfa. Ja alfa koeficients ir pozitīvs vai vienāds ar 1,0, tas nozīmē, ka 
fonda ienesīgums pārsniedz salīdzinošā indeksa sniegto peļnu par 1%. Ja alfa koeficients ir negatīvs, piemēram - 1,0, tas 
nozīmē, ka fonda ienesīgums ir par 1% mazāks nekā salīdzinošā indeksa. 

Beta koeficients Vērtspapīra vai ieguldījumu portfeļa svārstīguma rādītājs (sistēmiskā riska) attiecībā pret tirgu kopumā. Beta koeficients 1 
norāda, ka attiecīgā vērtspapīra cenas svārstības ir vienādas ar tirgu. Ja beta koeficients ir zemāks par 1, attiecīgā vērtspapīra 
cena būs stabilāka nekā tirgus kopumā. Piemēram, tādas akcijas cena, kuras beta koeficients ir 1,2, teorētiski ir par 20% 
nestabilāka par pārējo tirgu. 

Deflācija Preču un pakalpojumu cenu vispārēja samazināšanās. Deflāciju var izraisīt apgrozībā esošā naudas daudzuma samazināšanās, 
kā arī valsts vai personīgo izdevumu samazināšana. Deflācija ir inflācijas pretstats, ko bieži izraisa bezdarba palielināšanās un 
kam seko pieprasījuma samazināšanās, kas savukārt var novest pie ekonomiskās depresijas. Centrālās bankas cenšas apturēt 
smagu deflāciju, kā arī smagu inflāciju, lai iespējami mazinātu pārāk strauju cenu samazināšanos. 

Iekšzemes pieprasījums Visi preču un pakalpojumu pirkumi, neatkarīgi no šo preču vai pakalpojumu izcelsmes, ko noteiktā laika posmā veic kādas valsts 
patērētāji, uzņēmumi un valdība. Iekšzemes pieprasījums ir vienāds ar iekšzemes kopproduktu, no kura atskaitīts tīrais eksports.  

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu to gatavo preču un pakalpojumu monetārā vērtība, kas saražotas kādas valsts teritorijā noteiktā laika posmā (parasti 
aprēķina gada IKP). IKP ietver visu privāto un valsts patēriņu, valsts izdevumus, ieguldījumus un eksporta un importa starpību, 
kas attiecas uz noteikto teritoriju. 

Hedžfondu stratēģijas Uzņēmumu biznesa attīstības notikumu stratēģija (Event driven) ir hedžfonda pārvaldnieka ieguldījuma politika, kas tiecas gūt 
peļņu no dažādiem biznesa notikumiem, piemēram, uzņēmumu apvienošana, pārņemšana un restrukturizācija un izmantot 
īslaicīgo kompāniju akcijas cenu nesakritību vai neatbilstošo novērtējumu.  
Stratēģija, kuras pamatā ir sekošana tirgus tendencēm (trend-following strategy), piemēram, preču nākotnes līgumu cenām, 
(commodity trading advisers; CTA) balstīta uz tehnisko analīzi, nevis uzņēmumu darbības pamatrādītāju analīzi. Finanšu tirgus 
dalībnieki un investori, kuri izmanto šo stratēģiju, uzskata, ka aktīvu cenas nepārtraukti pieaug un samazinās. Viņi cenšas 
izmantot šīs tirgus tendences, analizējot cenu izmaiņas virzienu (kāpjoša/krītoša) un izmanto šos novērojumus, lai pieņemtu 
lēmumus par aktīvu pārdošanu vai pirkšanu. 

Mājsaimniecību (privātais) patēriņš Privātais patēriņš ir mājsaimniecību iegādāto un izlietoto patēriņa preču un pakalpojumu vērtība 

Investīciju līmeņa obligācijas,  
spekulatīvās obligācijas 

Investīciju līmeņa obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par salīdzinoši zemu 
saistību neizpildes risku. Spekulatīvās obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par 
saistību neizpildes risku, kas ir salīdzinoši augstāks nekā investīciju līmeņa obligācijām. Tā kā saistību neizpildes risks ir lielāks, 
šīs obligācijas maksā lielākus kupona maksājumus, t.i., ir ienesīgākas nekā investīcija līmeņa obligācijas.  
Divas galvenās kredītreitingu aģentūras „Standard & Poor's” („S&P”) un „Moody’s” izmanto dažādus burtu apzīmējumus, lai 
noteiktu obligācijas kredīta kvalitāti. Obligācijas, kurām „S&P” piešķīris AAA vai  AA (augsta kredītkvalitāte)  un A vai  BBB (vidēja 
kredītkvalitāte), ir uzskatāmas par investīciju līmeņa obligācijām. Zemāks obligāciju kredītreitings (apzīmējumi BB, B, CCC utt.) 
liecina par zemu kredītkvalitāti, un attiecīgās obligācijas parasti dēvē par spekulatīvajām vai augsta riska obligācijām. 

Cenas un peļņas attiecība Attiecība starp uzņēmuma akcijas pašreizējo cenu un peļņu uz vienu akciju, ko izmanto akciju vērtības noteikšanai. Piemēram, ja 
vienas uzņēmuma akcijas cena pašlaik ir EUR 43 un peļņa uz vienu akciju pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi EUR 1,95, tad šo akciju 
cenas un peļņas attiecība ir 22,05 (43/1,95). Kopumā augsts cenas/peļņas rādītājs liecina par to, ka investori paredz straujāku 
attiecīgā uzņēmuma peļņas  palielināšanos salīdzinot citiem, kuru akciju cenas/peļņas attiecība ir zemāka. Parasti salīdzina 
vienas nozares uzņēmumu cenas /peļņas attiecību vai ar tirgus vidējo rādītāju, kā arī esošo rādītāju ar vēsturisko vidējo. 

Iepirkumu menedžeru indeksi (PMI) Rādītājs, kas raksturo ekonomisko situāciju rūpniecības nozarē. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus galvenos rādītājus: 
jaunos pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu un piegādātāju veiktās piegādes, kā arī darba vidi. Ja PMI rādītājs ir lielāks par 50, 
uzskata, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme attiecībā pret iepriekšējo mēnesi. Ja rādītājs ir mazāks par 50, nozarē 
vērojama bremzēšanās; ja rādītājs ir tieši 50 - nav notikušas nekādas pārmaiņas. 

Naftas eksportētājvalstu organizācija 
(Organization of Petroleum 

Exporting Countries; OPEC) 

Organizācija, ko veido pasaules lielākās naftas eksportētājvalstis. OPEC dibināta 1960.gadā un tās mērķis ir saskaņot dalībvalstu 
naftas politiku un sniegt dalībvalstīm tehnisku un ekonomisku palīdzību. OPEC ir kartelis, kura mērķis ir pārraudzīt naftas 
piegādes, lai tādējādi noteiktu naftas cenu globālajā tirgū un novērstu cenas svārstības, kas varētu ietekmēt gan naftas ieguves 
valstu, gan naftas patērētāju valstu ekonomiku. 

Nekustamā īpašuma ieguldījumu 
fonds (real estate investment trust; 

REIT) 

Fonda apliecības, kuras pārdod lielākajās biržās kā akcijas. Fonda līdzekļi tiek ieguldīti nekustamajā īpašumā, iegādājoties 
īpašumus vai hipotēkas. Ir tādi fondi, kuriem pieder nekustamie īpašumi, kuros tie iegulda, attiecīgi tie ir atbildīgi par kapitāla jeb 
nekustamā īpašuma vērtību. Fondu ienākumus galvenokārt veido maksa par īpašumu nomu. Ir nekustamā īpašuma ieguldījumu 
fondi, kuri pamatā iegulda nekustamo īpašumu hipotēkās. Šie fondi aizdod nekustamo īpašumu īpašniekiem naudu pret 
hipotēku vai arī iegādājas jau esošas hipotēkas vai vērtspapīrus, kuru nodrošinājums ir hipotēka. Fondu ienākumus galvenokārt 
veido hipotekāro aizdevumu procentu maksājumi. Jaukta tipa fondi izmanto abu iepriekšminēto nekustamā īpašuma 
ieguldījumu pārvaldījuma fondu stratēģijas, proti, iegulda līdzekļus gan īpašumos, gan hipotēkās. 

SEB oficiālā nostāja (House View) SEB bankas ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavotās ekonomiskās prognozes. 

SEB Tirgus apskats SEB ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavots, publiski pieejams ziņojums. Pārskatā Tirgus apskata lasītājiem tiek sniegta 
izsmeļoša informācija par ieguldījumu klimatu un septiņu aktīvu klašu perspektīvām. Publikācijā apkopoti arī ieteikumi attiecībā 
uz pašreizējiem ieguldījumu riskiem un iespējām. Visu pārskatu var izlasīt vietnē www.sebgroup.com. 

ASV Federālo rezervju sistēmas 
obligāciju pirkšanas programmas 
„sašaurināšana” 

Šā apzīmējuma pamatā ir ASV Federālo rezervju sistēmas (centrālās bankas) lēmums samazināt obligāciju iepirkšanas apjomus 
(kvantitatīvā monetārās mīkstināšanas politika). Kvantitatīvā monetārās mīkstināšanas politika (quantitative easing) ir monetārā 
politika, ko dažkārt izmanto, lai palielinātu naudas daudzumu, uzpērkot tirgū pieejamos valsts vērtspapīrus vai citus 
vērtspapīrus. Kvantitatīvā monetārās mīkstināšanas politika palielina naudas daudzumu, iepludinot finanšu iestādēs kapitālu, lai 
tādējādi veicinātu plašāku kreditēšanu un likviditāti. 

 
Šajā dokumentā minētā informācijai ir informatīvs raksturs. Šī informācija nav uzskatāma par rekomendāciju vai konsultāciju investīciju jautājumos, kā arī tā nav kāda produkta vai pakalpojuma 
piedāvājums. Materiāli un produkti minēti šajā dokumentā nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienoto Valstu (ASV) teritorijā vai personām, kas ir ASV rezidenti, t.s. ASV pilsoņi un 
jebkura šāda izplatīšana vai pārdošana var tikt uzskatīta par pretlikumīgu. SEB nav atbildīga par investīciju lēmumiem, kas pieņemti, ņemot par pamatu iepriekš minēto informāciju. Par pamatu iepriekš 
minētajai informācijai ir izmantoti informācijas avoti, kurus SEB ir uzskatījis par uzticamiem. SEB neuzņemas atbildību par šajā dokumentā minētās informācijas pilnvērtīgumu, precizitāti, kā arī 
zaudējumiem, kas var rasties nepilnīgas informācijas rezultātā. Investīcijas akcijās, fondos, kā arī citos vērtspapīros ir saistīti ar iespējām un riskiem. Investīciju tirgus vērtība var gan pieaugt, gan kristies. 
Atsevišķos gadījumos zaudējumi var būt lielāki nekā sākotnējās investīcijas. Gadījumā, ja investīcijas tiek veiktas ārvalstu tirgos, valūtas kursu svārstības var ietekmēt peļņu no šīm investīcijām. Minēto 
investīciju produktu un indeksu iepriekšējo periodu vēsturiskais ienesīgums vai nākotnes periodu ienesīgums nenozīmē ne solījumus, ne atsauces uz nākotnes periodu ienesīgumu. Gadījumā, ja šajā 
materiālā tiek minēta atsauce uz kādu pētījumu vai atskaiti, tad iespēju robežās Jums vajadzētu iepazīties ar atskaites vai pētījuma pilno versiju. 
Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas mēs rekomendējam rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulatīvos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus saistītus ar plānotām investīcijām, kā arī riskus, 
atbilstību un piemērotību plānotai investīcijai. Mēs rekomendējam nepieciešamības gadījumā vērsties pie Jūsu konsultanta SEB pēc detalizētākiem skaidrojumiem, bet nodokļu jautājumos – pie 
attiecīgās jomas speciālista. Ar vispārīgu informāciju par investīciju jautājumiem un vērtspapīriem var iepazīties internetā SEB mājas lapā pēc adreses: www.seb.lv/mifid. 


