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Līdz maijam akciju tirgus sniegums bija iespaidīgs, 
taču neaizmirsīsim, ka to lielā mērā noteica vājie 
2018. gada rādītāji. Maijā ASV–Ķīnas 
tirdzniecības sarunu gaita noveda pie jaunām 
akciju cenu svārstībām. Tirgus svārstīgums pērn 
rudenī radīja bažas investoru vidū par 
nenovēršamu lejupslīdi, jo gan ekonomikas 
statistika, gan kapitāla tirgus raidīja signālus par 
strauju stāvokļa pasliktināšanos. Mēs sniedzām 
komentārus par to, joprojām uzticoties savām 
tobrīd optimistiskajām prognozēm par izaugsmi, 
aicinot nepārdot akcijas un citus riska aktīvus. 
Tas izrādījās pareizais virziens. Labvēlīgas 
norises tirgū 2016. un 2017. gadā kļuva par 
nelabvēlīgām 2018. gadā. Joprojām bija 
vērojami labi ekonomiskās izaugsmes rādītāji, kā 
arī ASV nodokļu stimuli. Tomēr ASV Federālo 
rezervju banka (FED) palielināja procentu likmes, 
kā arī samazināja savus milzīgos obligāciju 
apjomus. Kopā ar tirdzniecības kariem un Brexit 
jautājumiem tas noveda pie arvien vājāka tirgus, 
kas beidzās ar nopietnu turbulenci 2018. gada 
pēdējā ceturksnī. Gan tirgus turbulence, gan 
bažas par ekonomiskās aktivitātes 
samazināšanos galu galā pārliecināja FED par 
nepieciešamību atvieglot tās stingro politiku, kā 
arī lika Ķīnas iestādēm pastiprināt izaugsmi 
veicinošās iniciatīvas. Tas atmodināja riska 
apetīti, un tirgus bažas pagaisa. Pēc šā gada 
sākuma straujā uzplaukuma akciju tirgi ir 
atgriezušies apmēram tajā pašā līmenī, kādā tas 
bija pirms turbulences 2018. gada ceturtajā 
ceturksnī. Tādējādi tendence vairs nav tik 
izteikta, svārstīgums ir palielinājies, kas ir normāli 
vēlīnā cikliskās augšupejas posmā. Pašreiz mēs 
atrodamies interesantā situācijā, kad akciju cena 
ir daudz augstāka nekā pirms ceturkšņa, 
savukārt pērnā rudens un ziemas nestie 
ekonomiskie satricinājumi ir mazinājušies. Taču, 
raugoties nākotnē, jau pašlaik samērā augstie 
novērtējumi liecina, ka piedzīvosim arī periodu ar 
lielāku svārstīgumu. Ja pieredzēsim scenāriju, 
kas paredz palielinātas peļņas prognozes, pastāv 
iespējas sagaidīt pozitīvāku tendenci akciju tirgū. 
Tomēr, ņemot vērā akciju cenu kāpumu, esam 
izvēlējušies samazināt riska līmeni savos 
portfeļos. 
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NEDAUDZ 
PAAUGSTINĀTS 

NEDAUDZ 
SAMAZINĀTS 

Mūsu riska darījumu pamatā ir akciju īpatsvars diversificētā portfelī. 
Akciju īpatsvaru raksturo kā nedaudz samazinātu, neitrālu vai 
nedaudz paaugstinātu. Tas, ko uzskata par neitrālu īpatsvaru, būs 
atkarīgs no individuālā portfeļa riska profila. 

 
Makro un citi tirgus rādītāji 
Situācija ir uzlabojusies vairākos aspektos. To galvenokārt 
veicināja acīmredzamās izmaiņas Federālo rezervju 
bankas monetārajā politikā. Šā gada sākumā ASV Centrālā 
banka raidīja skaidrus signālus, ka tā atsakās no iesāktās 
kursa procentu likmju celšanas, tā vietā pielāgojot savu 
monetāro politiku izaugsmes stāvoklim un finanšu tirgiem. 
Tikmēr Ķīnā kreditēšanas noteikumu atvieglošana, šķiet, ir 
ietekmējusi gan pasaules tirdzniecību, gan izaugsmi Ķīnā, 
ko daļēji noteica ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunas.  

Daļēji mazinot ekonomikas politikas uzlabojumus, to 
pamatā esošais pieaugums bijis sadrumstalotāks. 
Amerikas Savienotajās Valstīs ir dominējušas stabilitātes 
pazīmes. Ķīnā turpinājās izaugsmes palēnināšanās, lai gan 
jaunākie dati sāk viest cerības. Rietumeiropā ir 
saglabājušās rādītāju vājināšanās tendences. Amerikas 
ekonomika ir uzņēmusies nedaudz atšķirīgu lomu šajā 
globālā ekonomikas cikla fāzē. Parasti ASV ir pirmā valsts 
šajā ciklā. Tā kā atrodamies brieduma fāzē, ASV 
ekonomikai vajadzētu būt pirmajai valstij, kas demonstrē 
izaugsmes vājināšanās pazīmes. Tomēr gada pirmajā 
ceturksnī ASV izaugsme bijusi pārsteidzoši spēcīga. Daļēji 
tas ir noticis īslaicīgu faktoru dēļ, taču tam pamatā esošais 
pieaugums ir spēcīgs. Mūsuprāt, 2019. gadā ASV izaugsme 
būs 2,3%, jo īpaši pateicoties ilgstoši spēcīgajam darba 
tirgum. Mūsu prognozētā izaugsme 2020. gadam ir 1,7%. 

Attīstības tirgu valstīs (AV) izaugsme būs nedaudz lēnāka 
nekā 2018. gadā. Taču uzskatām, ka palēninājums lielā 
mērā jau ir noticis, jo pašreiz ir novērojamas stabilizācijas 
pazīmes tirdzniecības plūsmās un rūpnieciskajā darbībā. 
Attiecīgi mēs prognozējam, ka turpmāk izaugsme nedaudz 
palielināsies. Tas padarīs AV jomu  par uzticamu globālo 
dzinējspēku pāris nākamo gadu laikā, ar gada pieaugumu 
4,5–5% apmērā. 

Kopumā esam nedaudz samazinājuši izaugsmes prognozes 
2019. gadam. Saskaņā ar mūsu prognozēm IKP pieaugums 
būs 3,3%, nevis iepriekš prognozētie 3,5%. Mūsu 
prognoze 2020. gadam ir 3,5%. 

Risku piemēri 
Ekonomikas lejupslīde joprojām radītu problēmas, taču 
šāda notikuma īstermiņa iespējamība ir samazinājusies. 
Turpinās centieni noslēgt tirdzniecības līgumu starp ASV un 
Ķīnu. Nonākt pie risinājuma ir abu valstu interesēs. Tiklīdz 



tas būs izdarīts, pienāks Eiropas un pārējo pasaules valstu 
laiks parakstīt tirdzniecības līgumus ar ASV. Šīs sarunas 
varētu nokļūt tirgus uzmanības fokusā. Brexit ir atlikts, līdz 
ar to saistītie riski ir attālinājušies, taču tirgus bažas šogad 
varētu palielināties. Vēl viens risks, kas saistīts ar 
ekonomisko un kredītu ciklu, ir parādsaistību apjoma 
palielināšanās visā pasaulē kopš 2008. – 2009. gada 
finanšu krīzes. 

Secinājums 

Mūsu ieteikums ir saglabāt kopējo riska līmeni attiecīgās 
neitrālās pozīcijas līmenī un gādāt, lai portfelis nebūtu 
pārāk koncentrēts, jo lielu kļūdu risks ir augstāks nekā 
parasti. 
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Sagaidāmais risks un ienesīgums dažādām aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos  

AKTĪVU KLASE TAKTISKĀS PROGNOZES (12 mēneši) 

IENESĪGUMS RISKS 
AKCIJAS 

Globālās akcijas  7,3% 12,6% 

Attīstības valstu akcijas 
(vietējās valūtas) 

 7,9% 14,2% 

Zviedrija  8,5% 13,0% 

OBLIGĀCIJAS 

Valdības obligācijas  -1,3% 1,2% 

Ieguldījumu reitinga uzņēmumu 
obligācijas 

 0,9% 2,7% 

Spekulatīvās obligācijas  3,7% 3,9% 

Attīstības valstu parādzīmes  7,0% 8,1% 

Taktiskais sagaidāmais ienesīgums balstās uz SEB House View pēc stāvokļa 2019. gada maijā. Prognožu pamatā esošie indeksi: Globālo 
uzņēmumu akcijas – MSCI All Country World Index vietējās valūtās. Attīstības valstu akcijas – MSCI EM TR vietējās valūtās. Zviedrijas 
akcijas − SIX Portfolio Return Index Zviedru kronās (SEK). Valdības obligācijas − OMRX valsts kases obligācijas Zviedru kronās (SEK). 
Uzņēmumu obligācijas (Ieguldījumu reitinga un Augsta ienesīguma obligācijas) – IBOXX Investment Grade Index ASV dolāros (USD) un 
IBOXX High Yield Index ASV dolāros (USD). Attīstības valstu parādzīmes − JP Morgan Emerging Markets Bond Index vietējās valūtās.  

 
Ņemot vērā cikla vēlīno fāzi, vēsturiski augstāko kāpumu daudzās fondu biržās un mazās kredīta likmju 
starpības (valdības un uzņēmumu obligāciju ienesīguma starpība), esam nedaudz konservatīvāki attiecībā uz 
risku uzņemšanos.  

Centrālās bankas un ieguldītāju nostāja izceļas labā nozīmē. Pēc pērn notikušās akciju tirgus lejupslīdes 
investori joprojām saglabājuši piesardzību. Negatīvais aspekts pašreiz ir vērtējumi (C/P attiecība), kas strauji 
pieauga 2019. gada sākumā. Neitrālāku signālu pašreiz raida globālā ekonomiskā darbība un uzņēmumu 
peļņas gūšanas spējas, kas ir gan iespējamo draudu, gan ieguvumu avots. Ja ekonomika atgūs izaugsmes 
tempu, riska situācija uzlabosies, un otrādi. Ņemot vērā pašreiz pieejamo informāciju, kā arī spēcīgo izaugsmes 
periodu, kuru jau esam pieredzējuši līdz šim 2019. gadā, tomēr uzskatām, ka ir atbilstoši uzturēt neitrālāku 
portfeli. Ir svarīgi uzsvērt arī to, ka ekonomiskā cikla beigās parasti ir izdevīgi virzīties no palielināta riska līmeņa 
uz samazinātu riska līmeni, kad tendenču svārstības izlīdzinās un svārstīgums palielinās. Iepriekšējās fāzēs, 
piemēram, atveseļošanās fāzē un stabilās izaugsmes fāzē, investoriem vajadzētu būt piesardzīgiem attiecībā 
uz samazinātu risku. 

Akcijas 

 Nervozitāti, izvairīšanos no riska un akciju cenu kritumu 2018. gadā ir aizstājis lielāks optimisms un 
augšupeja akciju tirgos.  

 Maija sākumā MSCI All Country World Index vietējās valūtās, tostarp dividendes, sasniedza vēsturiski 
vislielāko kāpumu. 

 Akciju cenas ir palielinājušās krasāk nekā peļņa. Tādējādi prognozējam ierobežotu potenciālu 
salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni.  

 Ceturkšņa uzņēmumu pārskatu sezonas rezultāti bijuši labāki nekā cerēts, un peļņa – lielāka nekā 
prognozēts.  

 Mēs pieturamies pie savām prognozēm, proti, ka globālās peļņas pieauguma apmērs būs viencipara 
skaitlis.  

 

Obligācijas 

 ASV Federālo rezervju banka raida signālus, ka bāzes procentu likmes 2019. un 2020. gadā netiks 
mainītas. Mūsuprāt, ASV Federālo rezervju banka nepalielinās bāzes procentu likmes ne 2019. gadā, 
ne 2020. gadā. 

 Eiropas Centrālajai bankai nāksies atlikt savu procentu likmju palielināšanu vismaz līdz 2020. gadam. 
 Kredītu tirgi gūst labumu no mierīgākas centrālās bankas politikas nostājas.  
 Ekonomiskā izaugsme un valūtas devalvācija sniegs atbalstu attīstības valstu tirgu obligācijām.  

 
Avots: SEB Investment Outlook, 2019. maijs
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Glosārijs 

Terminoloģijas 
skaidrojums 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, 
vērtība naudas izteiksmē, lai gan IKP parasti tiek aprēķināts gada griezumā. Tajā ir iekļauts gan privātā, 
gan publiskā sektora patēriņš, valsts izdevumi, ieguldījumi un eksports mīnus imports konkrētas 
teritorijas ietvaros. 

Ieguldījumu reitinga 
obligācijas  
Spekulatīvās obligācijas 

Ieguldījuma reitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz 
relatīvi zemu saistību nepildīšanas risku. Spekulatīvās obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmuma) 
ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi augstāku saistību nepildīšanas risku nekā ieguldījuma reitinga 
obligācijām. Lielāka saistību nepildīšanas riska dēļ, šīs obligācijas maksā augstāku procentu ienākumu, 
nekā Ieguldījuma reitinga kategorijas 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 izmantotie apzīmējumi „AAA“, „AA“ (augsta kredītkvalitāte), „A“ un 
„BBB“ (vidēja kredītkvalitāte) tiek uzskatīta par ieguldījuma reitingu. Obligāciju kredītreitings, kas 
zemāks par šiem apzīmējumiem („BB“, „B“, „CCC“ utt.) tiek uzskatīts par zemu, tādēļ tās parasti dēvē 
par spekulatīvām jeb augsta riska obligācijām (junk bonds). 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, kura ietvaros valsts monetārā iestāde (parasti centrālā banka) kontrolē 
naudas piedāvājumu (naudas piedāvājuma apmērs un pieauguma tempi) ar mērķi veicināt ekonomisko 
attīstību un stabilitāti. Piemēram, naudas piedāvājumam ļoti strauji palielinoties, inflācijas tempi 
palielinās, un ir novērojama ekonomikas „pārkaršana“. Samazinot naudas piedāvājuma tempus pārāk 
strauji, arī ekonomikas izaugsme var palēnināties. Galvenie naudas piedāvājuma kontroles rīki iekļauj 
atvērtā tirgus operācijas (aktīvu pirkšanu vai pārdošanu), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra 
prasību izmaiņas komercbankām. 

Cenas un peļņas attiecība 
(C/P) 

Attiecība starp uzņēmuma akcijas pašreizējo cenu un peļņu uz vienu akciju, ko izmanto akciju vērtības 
noteikšanai. Piemēram, ja uzņēmuma akcijas cena ir EUR 100, un peļņa uz vienu akciju ir bijusi 
EUR 10, tad C/P attiecība būtu 10. Kopumā augsta cenas/peļņas attiecība liecina par to, ka investori 
paredz straujāku attiecīgā uzņēmuma peļņas palielināšanos salīdzinot citiem uzņēmumiem, kuru akciju 
cenas/peļņas attiecība ir zemāka. Tomēr akcijas cenas un peļņas attiecība vien gluži neizstāsta visu 
stāstu. Parasti ir lietderīgāk salīdzināt viena uzņēmuma C/P attiecības ar tās pašas nozares citu 
uzņēmumu C/P attiecību, tirgu kopumā vai salīdzinājumā ar paša uzņēmuma vēsturisko C/P attiecību. 

SEB Tirgus apskats Publikācija, ko sagatavojuši SEB ekonomisti, stratēģi un analītiķi. Tirgus apskats sniedz lasītājiem 
padziļinātu skatījumu uz investīciju klimatu un perspektīvu septiņās aktīvu klasēs. Tajā sniegti arī 
padomi par pašreizējiem ieguldīšanas riskiem un iespējām. Visu pārskatu varat izlasīt vietnē 
www.sebgroup.com www.sebgroup.com 

Ienesīgums Ienākums no investīcijām. Ienākums, kas saņemts par vērtspapīru procentu vai dividenžu veidā, un ko 
parasti izsaka gada procentu izteiksmē, ņemot vērā ieguldījuma izmaksas, tā pašreizējo tirgus vērtību 
vai nominālvērtību. 

 
Iepriekš minētā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma par konsultācijām par ieguldījumiem, ne arī par 
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 vērtība var vai nu palielināties, vai 
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 fondos, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījumu atbilstību un 
piemērotību. Ja Jums ir nepieciešami sīkāki paskaidrojumi, lūdzu, vērsieties 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 

 
  


