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 Pasaules ekonomikas apskats īsumā 

Kopš iepriekšējā (2016. gada martā publicētā) Tirgus apskata ir 
parādījušās gan labas, gan sliktas ziņas par ekonomiskās izaugsmes 
perspektīvām. Gan kārtējā ceturkšņa vājo ASV ekonomikas attīstības 
rezultātu, gan gausie globālās ražošanas nozares izaugsmes tempu 
dēļ esam pazeminājuši mūsu globālā IKP pieauguma prognozes – jo 
īpaši attiecībā uz ASV. Ilgi gaidītais izaugsmes tempu kāpums vēl 
kādu laiku izpaliks. Tikmēr daļa pērn ziemā sabiezējušo negaisa 
mākoņu vairs neliekas tik biedējoši. Naftas un citu izejvielu cenas ir 
palielinājušās, rūpnieciskā darbība ir stabilizējusies, bet Ķīnas 
izaugsmes tempu un valūtas politikas attīstības gaita vairāk vai 
mazāk atbildusi prognozēm. 

Centrālās bankas (kārtējo reizi) ir “izglābušas” ekonomisko izaugsmi 
– jo sevišķi ASV Federālo rezervju banka (FED), kas ir pieklususi ar 
saviem paziņojumiem par turpmāku procentu likmju 
paaugstināšanu, reaģējot uz tādiem notikumiem kā izejvielu cenu 
samazināšanās. Eiropas Centrālā banka (ECB) un Japānas Banka 
turpina savus stimulēšanas pasākumus. Taču tagad kļūst 
pamanāmas pazīmes, kas liecina, ka stimulu ietekme mazinās, 
savukārt pieprasījuma tempi ir par vāju, turklāt tos kavē strukturālas 
problēmas dažās valstīs. Tāpēc, mūsuprāt, šogad gaidāmi gausi 
izaugsmes tempi, taču uz zināmu paātrinājumu 2017. gada laikā ļauj 
cerēt relatīvi labvēlīgās mājsaimniecību finanšu un patēriņa 
tendences ASV, Eiropā un Ķīnā. 

Reģionu apskats 

ASV – atpakaļ uz pienācīgas izaugsmes ceļa 
Tāpat kā iepriekšējos gados gada pirmais ceturksnis ASV izaugsmes tempu ziņā 
nepārprotami bija vājāks nekā cerēts. Taču atšķirībā no iepriekšējiem periodiem šoreiz tam 
nav tik acīmredzama pamatojuma kā, piemēram, barga ziema vai tamlīdzīgi. Taču, 
mūsuprāt, šie vājie rādītāji neatspoguļo ekonomikas attīstības tempu vājināšanos. Mēs 
vairāk sliecamies domāt, ka pamatojums ir – sezonālā ietekme. Ir pagaisušas raizes, ka 
ražošanas attīstības gausie tempi varētu novest pie lejupslīdes, savukārt, finanšu apstākļi 
kārtējo reizi ir uzlabojušies. Neskatoties uz labajiem mājsaimniecību finanšu apstākļiem, 
uzkrājumu īpatsvars ir samērā augsts. Raugoties nākotnē, mūsuprāt, ir iespējama patēriņa 
tempu uzlabošanās. Uz to norāda gan darbavietu skaita pieaugums, gan zemāku naftas 
cenu plašā ietekme. Darba tirgum stabilizējoties, sagaidām nedaudz augstāku algu 
inflāciju, kas radīs spiedienu uz FED. FED tonis šopavasar ir kļuvis maigāks, atbildot uz 
svārstībām starptautiskos tirgos; arī naftas cenu kritums ir izpildījis savu uzdevumu, taču, 
mūsuprāt, lielāka ekonomiskā stabilitāte kalpos par pamatu FED bāzes procentu likmju 
celšanai. 

Eiropa – ekonomika pārvar politiku 
Neskatoties uz bēgļu krīzi, raizēm par “Brexit” (Apvienotās Karalistes iespējamo izstāšanos 
no Eiropas Savienības) un sarunām par “Grexit” (Grieķijas iespējamo  izstāšanos no Eiropas 
Savienības), eirozonas izaugsmes tempi ir stabili. Taču arī šeit mājsaimniecības ir 
nozīmīgākais izaugsmes dzinējspēks, pateicoties nodarbinātības palielinājumam, zemajai 
inflācijai un zemajām procentu likmēm. Tikmēr kapitālieguldījumu tempi maz pamazām 
atgūstas no zemā līmeņa, ejot roku rokā ar kredītu tirgus darbības palielināšanos. Taču 
ekonomisko aktivitāti apdraud vājās banku bilances, jo sevišķi Dienvideiropā. ECB turpina 
īstenot ekspansīvu monetāro politiku, taču saskaņā ar prognozēm inflācija saglabāsies 
zemā līmenī ilgu laiku. Mūsuprāt, kopumā sagaidāma stabila, taču ne enerģiska izaugsme. 
Politiskie riski ir lielākie riski: tuvākajā nākotnē – referendums par iespējamo Lielbritānijas 
izstāšanos no Eiropas Savienības, savukārt, mazliet vēlāk – ar ES nākotni saistītie 
strukturālie jautājumi. Jaunākie izstāšanās varianti, kurus sarunās virzījusi Apvienotā 
Karaliste, radījuši nenoteiktību, turklāt ne tikai par ES virzības uz “arvien ciešāku savienību” 
ātrumu, bet arī par to, kuras valstis dosies šajā ceļā, kura galamērķis ir integrācija. 2016. 
gada pirmajā pusē – gaidot “Brexit” referenduma iznākumu – Apvienotajā Karalistē 
ekonomiskās izaugsmes tempi strauji samazinājušies.  

Āzija/ Ķīna – mīkstās piezemēšanās un patērētāju radītā stabilitāte 
Prognozēs par Ķīnas attīstības tempiem ilgstoši dominējušas raizes par ekonomikas cieto 
piezemēšanos sakarā ar pāreju no eksporta un investīciju virzītas ekonomikas uz privātā 
patēriņa un pakalpojumu virzītu ekonomiku. Pēc vētrainā gada sākuma pašlaik 
novērojamas skaidras stabilizācijas pazīmes. Pakalpojumu sektors, kura īpatsvars 
tautsaimniecībā pārsniedz 50 %, strauji palielinās, pateicoties mājsaimniecību sektora 
stabilitātei, kamēr Ķīnas varas iestādes ir atlaidušas monetārās politikas grožus vaļīgāk, kā 

arī to kapitālieguldījumu apmērs ir palielinājies, lai sekmētu finanšu sistēmas 
uzturēšanu un izaugsmi. Tas pamato mūsu nemainīgo prognozi par ilgstošu 
mīksto piezemēšanos.  

Citur Āzijā. Indijas ekonomikas tempi vēl aizvien pieaug veselīgā tempā, taču 
tos kavē tas, ka Narendra Modi valdība nespēj uzturēt vēlamo, nepieciešamo 
un apsolīto svarīgāko reformu gaitu. Pēc vairākkārtējas atlikšanas šogad, 
iespējams, tiks ieviests valsts apgrozījuma nodoklis. Zemes iegādes un darba 
tirgus reformu virzība notiek gausi. Citās valstīs ekonomikas kopaina ir 
neviendabīga, taču samērā stabila. Indonēzijas izaugsmes tempi ir 
stabilizējušies, atbildot uz patēriņa preču cenu kāpumu. Dienvidkorejai un 
Taivānai būtu jāgūst labums no turpmākās globālās attīstības tempu 
paātrinājuma.  

Latīņamerika – ieilgušās problēmas var novest pie jaunas vilšanās 
FED raidītie mierīgākie signāli par procentu likmēm, ir vājinājuši USD, kas 
novedis pie izejvielu cenu palielināšanās un lielākas apetītes pēc attīstības 
valstu tirgu aktīviem. Tieši tāpēc Latīņamerika, ar Brazīliju priekšgalā, ir šā 
gada vinnētāji valūtu un akciju tirgos. Lai gan izejvielu cenu pieaugums 
mazina dažus spiedienus, daudzas lielas problēmas palikušas neatrisinātas – 
jo īpaši reģionālajā milzī Brazīlijā, kur valda spēcīga politiskā turbulence, 
augsta inflācija, kas mazina pirktspēju, un sarūk kapitālieguldījumu apmērs. 
Skaidri pamanāms importu kritums un gausais eksportu palielinājums, kas 
uzlabojis Brazīlijas ārējo bilanci, lai arī salīdzinājumā ar nelabvēlīgiem 
līmeņiem. Pozitīvās tirgus tendences, visticamāk, veicinājušas cerības par 
nozīmīgām politiskajām pārmaiņām,  ja (iespējams) notiks prezidentu maiņa, 
taču valdībai ir tikai nelielas manevrēšanas iespējas, turklāt ir risks, ka tirgus 
pārspīlēs Brazīlijas potenciālu.  

Austrumeiropa – Krievija attīstības tempi sāk palielināties, citas valstis 
uztur savus izaugsmes tempus 
Ņemot vērā naftas cenu palielināšanos, zemāku inflāciju un cerības, ka ES 
šogad atvieglos sankcijas, Krievijas ekonomikas drūmākie laiki, šķiet, ir 
palikuši pagātnē. Naftas cena (ap 50 USD par barelu) turpina ierobežot valsts 
finanses, un ir jāsamazina izmaksas. Valsts rūpnieciskās ražošanas, 
mazumtirdzniecības un eksporta rādītāji ir samazinājušies vēl vairāk, taču ir 
skaidras pazīmes, kas liecina par lejupslīdes tempu mazināšanos. Neskatoties 
uz pastāvīgām problēmām, mēs sagaidām, ka Krievijas reālā ekonomika 
pakāpeniski uzlabosies, kas radīs nelielu IKP pieaugumu 2016. gada otrajā 
pusē. 

Viduseiropas valstis saglabās savas izaugsmes veselīgo tempu ar Poliju 
priekšgalā, kurai seko Čehija un Ungārija. Stabila finanšu sistēma, spēcīgs 
mājsaimniecību sektors un pienācīgs pieprasījumu no ES puses ir svarīgi 
izaugsmes virzītāji, savukārt zemo globālo cenu radītais spiediens un 
procentu likmes turpinās samazināt inflāciju.  

Ziemeļvalstis – Zviedrija – priekšgalā, pārējās valstis atgūstas 
Ziemeļvalstu ekonomikas attīstības rādītāji joprojām ir atšķirīgi, lai gan 
vairums rādītāju kopumā ir pozitīvi. Norvēģija, kuru spēcīgi ietekmēja naftas 
cenu kritums, šķiet, ir izkļuvusi no zemā līmeņa pirmajā ceturksnī. Kontinenta 
ekonomikas pieprasījums radījis patīkamus pārsteigumus, ko noteicis 
mājsaimniecību patēriņš un fiskālās stimulēšanas pasākumi. Somijas 
ekonomikā notiek cīņa ar grūtībām, taču pārsteidzoši stabilie izaugsmes 
rādītāji ziemā un pavasarī, kā arī gaišākas eksporta perspektīvas novedīs pie 
neliela pozitīva pieauguma, neskatoties uz mājsaimniecību grūtībām. 2015. 
gada beigās Dānijā novērojamā lejupslīde vērtējama kā īslaicīga, un mēs 
sagaidām, ka šogad šīs valsts ekonomiskās izaugsmes tempi nedaudz 
palielināsies, ko virzīs darbavietu skaita pieaugums un stabilie eksporta tirgi. 
Atšķirībā no kaimiņvalstīm, kas cīnās ar grūtībām, Zviedrija uzrāda ļoti 
stabilus ekonomiskās attīstības tempus. Stabilais iekšzemes pieprasījums ir 
veicinājis IKP straujo pieaugumu, savukārt samērā vājā krona – eksportus. 
Rekordaugsto vietējā pieprasījuma 
līmeni veicina valsts sektora patēriņš 
un investīcijas, lielā mērā pateicoties 
izdevumiem, kas saistīti ar bēgļu 
uzņemšanu, nolūkā panākt to 
integrēšanu Zviedrijas sabiedrībā. 
Stabils privātais patēriņš palīdz uzturēt 
izaugsmi, vienlaikus zināmas bažas rada 
nelīdzsvarotība darba tirgū un citās 
nozarēs. 
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Sagaidāmais risks un atdeve pa aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos 

AKTĪVU KLASE LĪMENIS* PROGNOZES  

(12 mēnešiem) 

PAMATOJUMS 

ATDEVE RISKS 

AKCIJAS 

Pasaulē 1 2 3 4 5 6 7 5,5 % 12,3 % Saskaņā ar prognozēm dividenžu ienesīgums pārsniegs 2 procentus. Šā 
aktīvu veida plašā pārstāvība nodrošina stabilitāti ļoti nestabilā vidē. Arī 
turpmāk sagaidāmas lielas atšķirības starp dažādām nozarēm. No Zviedrijas 
viedokļa raugoties, sagaidāms lielāks ienesīgums, pateicoties spēcīgākam 
USD. 

Attīstības valstu tirgi 1 2 3 4 5 6 7 6,4 % 15,6% Pēc stabilas atveseļošanās, pateicoties  vājākam USD un izejvielu cenu 
palielinājumam, mūsuprāt, sagaidāmas daudz pieticīgākas tendences, taču 
nav sagaidāma tāda cenu kārtējā lejupslīde kā 2016. gada sākumā. 

Zviedrija 1 2 3 4 5 6 7 9,6 % 13,6% Zviedrijas uzņēmumu akcijām prognozēts lielāks ienesīgums nekā globālo 
uzņēmumu akcijām, pateicoties vājajiem pērnā gada rādītājiem. Turpmāk 
tiek prognozēti skaidri riski, kas saistīti ar nekustamā īpašuma tirgu un 
augstākām procentu likmēm. 

OBLIGĀCIJAS 

Valsts obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 -2,2 % 3,1 % Ņemot vērā valsts obligāciju zemo ienesīgumu, daļa obligāciju tirgu ir 
nepievilcīgi. Ekonomisko apstākļu uzlabošanās vai nedaudz augstāks 
inflācijas līmenis var novest arī pie pakāpeniskas ienesīguma palielināšanās 
nākamā gada laikā, pastāvot negatīva ienesīguma riskam. 

Augsta kredītreitinga 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 1,9% 2,8% Zems ienesīgums nodrošina zemu, taču pozitīvu ienesīgumu augsta 
kredītreitinga uzņēmumu obligāciju segmentā. Šo aktīvu veidam var būt labi 
rezultāti portfelī, kas ietver citus, augstāka riska aktīvus. 

Augsta ienesīguma 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 5,7 % 4,4 % Ienesīgums ar 4-7 % fiksētu ienākumu vērtspapīriem, taču vienlaicīgi arī 
nozīmīgi lielāks risks nekā, piemēram, augsta kredītreitinga obligācijām. 
Pieminēšanas vērts ir tas, ka saistību nepildīšanas riski ir samazinājušies, 
pateicoties izejvielu cenu pieaugumam. 

ALTERNATĪVIE IEGULDĪJUMI 

Izejvielas 1 2 3 4 5 6 7 N/A N/A No ilgtermiņa perspektīvas raugoties, šo aktīvu klase būs pievilcīga, ja līdz ar 
izejvielu cenām palielināsies arī inflācija. Naftas cenu kritums bija 
galvenokārt piedāvājuma puses problēma, un krīze 2016. gada sākumā ir 
palielinājusi varbūtību, ka ražotāji būs vairāk noskaņoti panākt vienprātību 
par atbilstošiem ražošanas apjomiem. 

VALŪTAS 

Valūtu pāris 25.05.2016 2016. g. 
2. cet. 

2016. g. 
3. cet. 

Pamatojums 

EUR/USD 1,12 1,10 1,09 Mūsuprāt, sagaidāma eiro vājināšanās, taču to ietekmēs ASV 
Federālo rezervju banka (FED), uzsākot bāzes procentu likmes 
palielināšanu. 

“Līmenis” parāda, kā pašlaik (05.2016) 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, 
Valsts 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. 

 

Avots: SEB Tirgus apskats, 2016. gada jūnijs



2016. gada jūnijs 
Terminoloģijas izskaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Iekšzemes pieprasījums Kopējais preču un pakalpojumu pirkumu apjoms, neatkarīgi no to izcelsmes, valsts patērētājiem, uzņēmumiem 
un valdībām konkrētajā laikposmā. Iekšējais pieprasījums ir vienāds ar starpību starp iekšzemes kopproduktu un 
neto eksportiem.  

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laikposmā, tirgus vērtība, 
lai gan IKP parasti tiek aprēķināts gada griezumā. Tajā iekļauts gan privātā, gan publiskā sektora patēriņš, valsts 
izdevumi, ieguldījumi un eksports, atskaitot importus konkrētas teritorijas ietvaros.  

Privātais mājsaimniecību 
patēriņš 

Darījumi valsts kontā, kuri atspoguļo tēriņus patēriņam. Tēriņi ietver izdevumus, kuri rodas rezidentu 
mājsaimniecībām, individuāli patērējot preces un pakalpojumus, tostarp tādus, kas tiek pārdoti par cenām, kas 
nav ekonomiski nozīmīgas. 

Augsta kredītreitinga obligācijas  
Augsta ienesīguma obligācijas  

Augsta kredītreitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz 
salīdzinoši zemu saistību nepildīšanas risku. Obligācijas ar augstu ienesīgumu – obligācijas (valsts vai 
uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz salīdzinoši lielāku saistību nepildīšanas risku nekā 
augsta kredītreitinga obligāciju gadījumā. Ņemot vērā lielāku saistību nepildīšanas risku, 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 lieto apzīmējumus „AAA" un „AA" (augsts kredītreitings) un „A" un „BBB" (vidējs kredītreitings), 
lai apzīmētu augsta kredītreitinga obligācijas. 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 piedāvājumu apmērs un pieauguma tempus) 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.  

SEB Tirgus apskats SEB ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavots publiskais izdevums. Tirgus apskats sniedz lasītājiem 
padziļinātu skatījumu uz ieguldījumu vidi un perspektīvām atbilstoši septiņām aktīvu klasēm. Tajā sniegti arī 
padomi par pašreizējiem ieguldīšanas mākslas riskiem un iespējām. Viss pārskats pieejams www.sebgroup.com 

Ienesīgums Ienākums no investīcijām. No attiecīgā vērtspapīra saņemts ienākums procentu vai dividenžu veidā un kas 
parasti 
gada griezumā tiek izteikts procentuālā izteiksmē, balstoties uz ieguldījuma vērtību, tā pašreizējo tirgus vērtību 
vai nominālvērtību.  

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma ne par ieguldījumu konsultācijām, ne arī 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), turklāt šāda izplatīšana varētu 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 nepieciešama sīkāka 
informācija, lūdzam vērsties 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 

 
  


