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Pasaules ekonomikas apskats īsumā: optimistiska 
aina, taču jāuzmana riski 

Ekonomisko rādītāju stabilitāte un izaugsmes tempu kāpums 
veicinājis iespējami pozitīvu ekonomisko izaugsmi. Šīs 
prognozes ir balstītas uz kapitālieguldījumu pieaugumu un 
privātā patēriņa rādītājiem gan Eiropā, gan attīstības valstīs. 
Vienlaikus ir vairāki ierobežojoši faktori, kas var kavēt 
globālās izaugsmes tendences, piemēram, demogrāfiskā 
situācija, parādsaistības, produktivitātes pieauguma tempi. 
Stabilās uzņēmumu bilances un lielākas peļņas prognozes 
sekmējušas situācijas uzlabošanos akciju tirgos. No otras 
puses, akciju cenas ir augstas, bet investoru portfeļos lielu 
daļu aktīvu veido riskantie aktīvi. Kopumā īstermiņā uz akciju 
tirgu SEB bankas eksperti raugās piesardzīgi, tomēr tiek 
saskatīts arī potenciāls peļņas gūšanai atlikušajos gada 
mēnešos. 

Reģionu apskats 

ASV – īslaicīga izaugsmes tempu samazināšanās 
Mēs nepaļaujamies uz būtiskiem ekonomikas stimuliem un 
politisko līderu pasākumiem 2017.-2018. gadā. Kā viens no 
iespējamajiem pasākumiem stāvokļa uzlabošanai būtu nodokļu 

sloga samazināšana, nelielā apmērā veicinot izaugsmes iespējas. 
Savukārt, līdz ar situācijas uzlabošanos darba tirgū un labākām 
izredzēm kapitālieguldījumos, izaugsmes temps varētu 
kāpināties, veicinot turpmākā noskaņojuma rādītāju 
stabilizēšanos. Raugoties nākotnē, šie rādītāji, visticamāk, 
nedaudz samazināsies, taču, ņemot vērā stabilo situāciju ASV 
darba tirgū un relatīvi augstos uzkrājumu rādītājus, 
mājsaimniecībām būtu jāpalielina izdevumi. Apvienojumā ar 
stabiliem kapitālieguldījumu un rūpnieciskās darbības rādītājiem 
tas sekmēs veselīgu izaugsmi turpmāko pāris gadu laikā. 

Eirozona – izaugsmes tempi turpina pieaugt 
Pēdējo mēnešu laikā ir uzlabojušies nosacījumi izaugsmes tempu 
kāpumam. Nodarbinātības rādītāju uzlabošanās radījusi lielāku 
optimismu mājsaimniecībām, savukārt straujāki uzņēmējdarbības 
tempi stimulē jaudas palielināšanu, radot ieguldījumus, kas 
veicina izaugsmi. Nākotnes rādītāji vēl joprojām vieš optimistisku 
ainu, savukārt salīdzinoši vājais eiro kurss atstāj pozitīvu ietekmi 
uz eksportu. Tai pašā laikā pieaugumu bremzē demogrāfiskās 
problēmas, piemēram, iedzīvotāju novecošana un straujais bēgļu 
pieplūdums. Nīderlandes un Francijas vēlēšanu iznākuma 
rezultātā ir mazinājusies politiskā nenoteiktība. Lai gan eirozonā 
vēl joprojām ir jārisina aktuālas politiskās problēmas, 
neuzskatām, ka tuvākajā laikā tās varētu būtiski ietekmēt 
ekonomiku. 

Attīstības valstu tirgi – rati ripo straujāk 

Lai gan joprojām ir protekcionisma riski, pasaules tirdzniecības 
apjomiem ir atsākusies izaugsme, kas uzlabo perspektīvas 
Attīstības valstīm (AV), kuras bieži vien savu ekonomiku lielā 
mērā balsta uz eksporta apjomiem. Tieši pateicoties preču cenu 
stabilizēšanai un tekošā konta atlikumiem kopējā aina 
visneaizsargātākajās valstīs ir uzlabojusies.  Visaugstākie rādītāji 
attīstības tempos starp AV valstīm joprojām ir Indijai. Kamēr 
ekonomisko izaugsmi palēnināja problemātiskā valūtas reforma, 
Indija ieviesusi vairākas ekonomikas reformas, kas ir īpaši 
svarīgas šogad, kad tiek uzsākta valsts preču un pakalpojumu 
nodokļa ieviešana, kas paaugstinās izaugsmes tempus, sākot ar 
2018. Gan Krievija, gan Brazīlija ir izkļuvušas no ekonomiskās 
lejupslīdes, taču tuvāko gadu laikā to izaugsmes rādītāji 
strukturālo problēmu ietekmē būs salīdzinoši vāji. 

Ķīna – ekonomiskais pacēlums, stingrāka politika 

Ķīnas izaugsmes rādītāji 2017. gadā ir stabili. Uzplaukums 
vērojams gan pakalpojumu, gan rūpniecības sektorā, ko 
ietekmējis eksporta un būvniecības apjomu pieaugums. 
Sagaidāms, ka valsts iestādes vēl stingrāk iegrožos gan monetāro 

politiku, gan kredītu tirgu, sekmējot izaugsmes tempus. Mūsuprāt, 
Ķīnai būs nozīmīga vieta globālajā izaugsmē, tādēļ esam 
paaugstinājuši izaugsmes tempu prognozes.  

Zviedrija – palielinājies vietējais pieprasījums 
Ziemeļvalstis bez Zviedrijas – atšķirīgas, taču spožākas 
perspektīvas 
Zviedrija, kas piedzīvojusi iespaidīgus rūpnieciskās ražošanas un 
darba tirgus rādītājus, pastiprina optimistiskās prognozes saistībā 
ar IKP pieaugumu. To veicinājusi arī vajadzība pēc mājokļiem un 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, ko stimulējusi nesenā bēgļu 
krīze, taču 2017.–2018. gada laikā šis efekts izzudīs. Neskatoties 
uz to, ka privātā patēriņa rādītāji bijuši sliktāki, nekā prognozēts, 
ņemot vērā vēsturiski stabilos ekonomiskos rādītājus, turpmākās 
izaugsmes rādītāju prognozes ir optimistiskas. Lai gan mūsu 
prognozes par Zviedrijas izaugsmes tempiem jau sākotnēji bija 
augstākas attiecībā pret daudzām citām valstīm, līdz ar 
ekonomisko rādītāju izaugsmi pēdējo mēnešu laikā, paaugstinām 
tās vēl vairāk. Neskatoties uz to, ka vietējais pieprasījums 
dominē, strauji pieaugot mājokļu būvniecības apjomam un  
publiskā sektora patēriņam, izmaiņas daļēji saistītas arī ar 
eksporta pieaugumu. Patēriņa pieaugums pēc lielā bēgļu 
pieplūduma pēdējos gados ietekmēs ekspansīvu fiskālo politiku 
2017.–2018. Gadā.  
Stabilāki starptautiskie ekonomiskie apstākļi apvienojumā ar vājo 
kronas kursu ir uzlabojuši ražošanas noskaņojuma rādītājus, 
sasniedzot augstāko līmeni pēdējo piecu gadu laikā. Savukārt 
mājsaimniecību patēriņā vērojama nedaudz lēnāka izaugsme, 
nekā prognozēts 2016. gadā. Tas saistīts ar bažām par nākotnes 
mājokļu cenu kritumu un zemo uzticību Zviedrijas ekonomikas 
nākotnei, bet, ņemot vērā patērētāju uzticības pieaugumu 2016. 
gada izskaņā, varam uzskatīt, ka patēriņa rādītāji šogad varētu 
palielināties. Norvēģijas ekonomikas pamata sektoros (neskaitot 
naftas un gāzes sektoru) jau gadu turpinās atlabšana, taču, 
samazinoties kapitālieguldījumu apmēram, enerģijas attīstības 
tempi joprojām nesasniedz iepriekšējās prognozes.  

Pašreizējais inflācijas mazinājums novedīs pie bāzes procentu 
likmju celšanas atlikšanas. Pirmo reizi daudzu gadu laikā 
uzlabojušies gan rūpnieciskās ražošanas rādītāji par 2016. gadu, 
gan situācija kopumā. Tas stimulējis Somijas ekonomikas tempu 
attīstību, izvedot Somiju no stagnācijas zonas. Būtiski uzlabojies 
uzticības līmenis no mājsaimniecību puses, veicinot izaugsmi. 
Dānijas rādītāji, kas 2014. un 2015. gadā uzrādīja būtisku 
kāpumu valsts kontos, kļuvuši samērīgāki. Acīmredzami 
uzlabojumi izaugsmes tempos šajos gados varētu saglabāties, 
taču jāņem vērā mājsaimniecību patēriņš, kas 2017. gada 
sākumā ir samazinājies - tas skaidrojams ar stingrākiem kredītu 
ierobežojumiem. Eksports un zināmā mērā arī kapitālieguldījumi 
palielinās, liecinot par to spēju pārņemt izaugsmes dzinējspēkus. 

Aktīvu klašu apskats 

Akcijas – peļņas rādītāju palielinājums rada piesardzīgu 
optimismu 

Pirmajā ceturksnī uzņēmumu pārskatu rezultāti uzrādījuši 
patīkamus pārsteigumus gan stabilu tirdzniecības apjomu, gan 
peļņas rādītāju pieauguma ziņā. Biržās kotēto uzņēmumu peļņas 
pieaugums kopā ar neesošiem procentu ienākumiem un 
samazinātu risku, ka Francija varētu izstāties no ES, sekmējis 
situācijas uzlabošanos akciju tirgū, taču augstās akciju cenas un 
tas, ka daudzu investoru īpašumā jau ir akcijas, mazina to 
potenciālu. 

Fiksētais ienākums – ekspansīva monetārā politika un risku 
maiņa 

Pirmo reizi daudzu gadu laikā uzlabojušies gan rūpnieciskās 
ražošanas rādītāji par 2016. gadu, gan situācija kopumā. Tas 
stimulējis Somijas ekonomikas tempu attīstību, izvedot Somiju no 
stagnācijas zonas. Būtiski uzlabojies uzticības līmenis no 
mājsaimniecību puses, veicinot izaugsmi. Dānijas rādītāji, kas 
2014. un 2015. gadā uzrādīja būtisku kāpumu valsts kontos, 
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kļuvuši samērīgāki. Acīmredzami uzlabojumi izaugsmes tempos 
šajos gados varētu saglabāties, taču jāņem vērā mājsaimniecību 
patēriņš, kas 2017. gada sākumā ir samazinājies - tas 
skaidrojams ar stingrākiem kredītu ierobežojumiem. Eksports un 
zināmā mērā arī kapitālieguldījumi palielinās, liecinot par to spēju 
pārņemt izaugsmes dzinējspēkus.  
Alternatīvie ieguldījumi – riska fondu uzplaukums laikā, kad 
izejvielu segments cīnās ar grūtībām 
Pēc 2016. gada izaicinājumiem šī gada rādītāji uzrādījuši 
sākotnēju kāpumu vairumam riska fondu stratēģiju. Uzņēmumu 

obligācijas, tāpat kā akcijas ir, uzrādījušas labus rezultātus, taču 
valdības obligāciju ienesīgums zaudējis savu spozmi, liecinot par 
zināmu nenoteiktību. Iepriekšminētie faktori radījuši nesaistītas 
svārstības starp aktīvu klasēm. Daži riska fondi ir guvuši labumu 
no tā, savukārt citiem tas radījis apgrūtinājumus. Mēs atbalstām 
plašu ekspozīciju starp dažādām stratēģijām. Kamēr OPEC 
kartelis samazina naftas ražošanas apjomus, tikmēr ASV slānekļa 
naftas nozare jau ir palielinājusi ražošanas apjomus. Ja vien netiks 
paplašināti jau esošie ražošanas ierobežojumi,  maz ticams, ka 
OPEC centieni novērst cenu kritumu būs pietiekami.

 

Prognozētie riski un ienesīgums pa aktīvu klasēm turpmākajos 12 mēnešos  

AKTĪVU KLASE SVARS* PROGNOZES (12 mēneši) 

IENESĪGUMS RISKS 

AKCIJAS 

Pasaulē 1 2 3 4 5 6 7 5.7% 13.9% 

Attīstības valstu tirgi (AV) 1 2 3 4 5 6 7 6.7% 16.5% 

Zviedrija 1 2 3 4 5 6 7 8.8% 13.7% 

OBLIGĀCIJAS 

Valdības obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 -1.7% 2.0% 

Augsta kredītreitinga (AK) uzņēmumu 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 0.4% 3.6% 

Augsta ienesīguma (AI) uzņēmumu 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 2.4% 6.3% 

Attīstības valstu (AV) parādsaistības 1 2 3 4 5 6 7 5.8% 13.% 

ALTERNATĪVIE IEGULDĪJUMI 

Riska fondi 1 2 3 4 5 6 7 N/A N/A 

Izejvielas 1 2 3 4 5 6 7 N/A N/A 

VALŪTAS 

Valūtu pāris 11.05. 2017 2017.g. 2. cet. 2017. gada 3. cet. 

EUR/USD 1,09 1,09 1,10 

“Līmenis” parāda, kā šobrīd (2017. gada 11. maijā) tiek vērtēts konkrētais aktīvu veids vērtspapīru portfeļa sastāvā. Šie līmeņi tiek pastāvīgi mainīti 
atbilstoši mūsu taktiskā tirgus apskata rezultātiem, tāpēc tie var atšķirties no mūsu ilgtermiņa stratēģiskā redzējuma. 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, Valdības obligācijas − OMRX obligācijas SEK. Augsta kredītreitinga uzņēmumu obligācijas − IBOXX 
Investment Grade Index USD. Augsta ienesīguma uzņēmumu obligācijas − IBOXX High Yield Index USD. Prognoze par valūtām attiecas uz galveno 
valūtu pāri, t.i., EUR/USD. Riska fondi − HFRX Global Hedge Fund Index USD.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

IKP – 
PROCENTUĀLĀS IZMAIŅAS PA 
GADIEM 

 

2015 2016 
(PROGNOZES) 

2017 
(PROGNOZES) 

2018 
(PROGNOZES) 

ASV 2,6 1,6 2,3 2,5 

Japāna 1,2 1,0 0,8 0,5 

Vācija 1,7 1,9 2,0 1,9 

Ķīna 6,9 6,7 6,7 6,3 

Apvienotā Karaliste 2,2 1,8 2,0 2,0 

Eirozona 2,0 1,8 2,0 2,0 

Ziemeļvalstis 2,3 2,0 2,2 2,1 

Zviedrija 4,1 3,3 3,1 3,2 

Baltijas valstis 2,0 2,0 3,1 3,2 

ESAO 2,4 1,8 2,1 2,2 

Attīstības valstu tirgi 4,1 4,0 4,8 4,9 

Pasaule (PPP)* 3,4 3,2 3,7 3,8 

* PsP= Pirktspējas paritāte; valstu rādītājiem ir piemērotas korekcijas, lai ņemtu vērā cenu atšķirības. 

 

Avots: SEB Investment Outlook, 2017. gada maijs
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Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

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 gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laika periodā, 
monetārā vērtība, lai gan IKP parasti aprēķina viena gada griezumā. Tajā ir iekļauts gan privātā, gan 
publiskā sektora patēriņš, valsts izdevumi, ieguldījumi un eksports, bet nav iekļauts imports 
konkrētas teritorijas ietvaros. 

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 
obligācijas Augsta 
ienesīguma obligācijas 

Augsta kredītreitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi 
norāda uz salīdzinoši zemu saistību nepildīšanas risku. Augsta ienesīguma obligācijas – obligācijas 
(valsts vai uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz salīdzinoši lielāku saistību 
nepildīšanas risku nekā investīciju augsta kredītreitinga obligācijām. 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 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. 

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. 

Pirktspējas paritāte (PSP) Ekonomikas teorija, ka aplēš nepieciešamo korekciju apmēru valūtas kursam starp valstīm, lai 
identiskām precēm būtu vienāda cena vienā valūtā. 

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 
kuru parasti gada griezumā izsaka 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 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 ieguldīšanas lēmumu 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 

  


