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Pasaules ekonomikas apskats īsumā 

Kopš pagājušās vasaras globālajos ekonomiskajos rādītājos ir 
notikušas izmaiņas. ASV ekonomika ir nostabilizējusies. Japānā ir 
sācies jauns recesijas vilnis. Lielbritānijas ekonomiskā izaugsme 
saglabā stabilitāti. Pēc acīmredzama krituma 2014. gada beigās 
eirozona ir atguvusi zināmu daļu savas attīstības dinamikas. 
Izaugsmes tempi jaunattīstības valstīs kopumā ir samazinājušies, 
taču atšķirīgā veidā. Ķīnas ekonomikas attīstības tempi kļuvuši 
piesardzīgi lēnāki, savukārt, Indijas augšup vērstā tendence ir bijis 
patīkams pārsteigums. Brazīlijas ekonomiskie rādītāji nav rādījuši 
pareizo virzienu, bet Krievija slīd dziļā recesijā. 

Raugoties nākotnē, globālajos apstākļos sagaidāmas gan pozitīvas, 
gan negatīvas pārmaiņas. Naftas cenu kritums, kas izraisījis dažas 
īstermiņa šaubas un problēmas, turpmāk labvēlīgi ietekmēs globālās 
ekonomikas izaugsmi. Tas pats attiecas arī uz monetārās politikas 
stimuliem. Kaut arī ASV Federālo rezervju sistēma un Anglijas Banka 
turpmāk veiks pasākumus monetārās politikas stiprināšanai, Eiropas 
Centrālās Bankas (ECB), Japānas Bankas un Ķīnas Tautas bankas 
paplašinātie stimuli būs daudzkārt nozīmīgāki. Satraucošas (taču ne 
pārāk ietekmīgas) ir ziņas par ģeopolitiskajām nesaskaņām –
Ukrainas un Krievijas konflikts, kā arī Irākā un Sīrijā notiekošais. 
Naftas cenu kritums nozīmē arī to, ka deflācijas risks (kopējais cenu 
samazinājums) ir izplatījies daudzās pasaules valstīs. 

SEB prognozē lielākus globālās ekonomikas izaugsmes tempus. Pēc 
pērnā gada iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma par 3,5% 
globālā izaugsme šogad sagaidāma 3,7% apmērā, bet 2016. gadā – 
3,9 % apmērā. Izaugsmes tempi jaunattīstības valstīs šogad 
samazināsies līdz 4,4%, taču palielināsies līdz 5,0% 2016. gadā. 
Attīstīto valstu izaugsmes tempu palielinājums šogad sasniegs 2,6%, 
saglabājoties šajā apmērā arī 2016. gadā. 

ASV augstās izaugsmes rādītāju pašreizējie faktori  
Naftas cenu samazinājums uz pusi ir jo īpaši labvēlīgi ietekmējis ASV 
mājsaimniecību pirktspēju, to veicinājis arī stabilais darba tirgus, kurā 
amerikāņi gūst lielākus ienākumus. Mājsaimniecību finanšu stabilitāti ir 
nodrošinājis arī kapitāla pieaugums, pateicoties akciju tirgus augšupejai 
un mājokļu cenu palielinājumam. Privātais patēriņš – precīzi 70% no 
bruto IKP – iespējams, būs visstabilākais no ASV izaugsmes faktoriem 
2015. - 2016. gadā. Mūsuprāt, šogad valsts IKP palielināsies par 3,5%, 
bet 2016. gadā – par 3,2 procentiem. Neskatoties uz izaugsmi, patēriņa 
cenas nedaudz samazināsies naftas cenu krituma dēļ, palielinoties USD 
vērtībai un uzņēmējdarbības sektora lielo ražošanas resursu dīkstāves 
dēļ. Ņemot vērā minēto, mūsuprāt, Federālās rezervju sistēmas pirmā 
bāzes procentu likmes palielināšana notiks ne agrāk kā 2015. gada 
septembrī. 

Nelieli eirozonas prognožu uzlabojumi 
Eirozonas izaugsmes prognozes ir uzlabojušās, ko parāda, piemēram, 
pašreizējie t.s. iepirkumu menedžeru indeksi. Viens no uzlabojumu 
iemesliem ir tas, ka valūtas savienība, kas ir liels naftas tīrais importētājs, 
jo īpaši guvusi labumu, naftai kļūstot daudz lētākai. Cits uzlabojumu 
iemesls ir pārsteidzoši spēcīgā stimulu pakete, par kuru ECB paziņoja 
janvārī. Eiro vērtībai samazinoties un labvēlīgi ietekmējot banku 
kreditēšanu, iespējams, šī pakete ne tikai veicinās izaugsmi, bet arī 
samazinās deflācijas riskus. Cenu palielinājums varētu piesardzīgi 
tuvoties ECB mērķim – inflācijai nedaudz virs 1,5 procentiem. Taču mēs 
saskatām dažādas iespējamās problēmas un riskus. Daudzās eirozonas 
valstīs parāda apjoms vēl joprojām ir augsts. Politiskā griba palielināt 
ekonomisko integrāciju ir vājinājusies, radot ieguvumus populistiskajām 
partijām. Tirdzniecības sankciju pret Krieviju dēļ, kā arī tās recesijas 
rezultātā ir samazinājies eirozonas eksportu un kapitālo izdevumu 
apjoms.  Vācijas ekonomikas stāvoklis uzlabojas, Spānijas atveseļošanās 
ir strauja, turpretī Francijas un Itālijas ekonomikas atveseļošanās tempi ir 
lēnāki. Eirozonai kopumā paredzama IKP izaugsme 1,2% apmērā 
2015. gadā, un 1,7% –2016. gadā. 

Izaugsmes tempu paātrināšanās Āzijas jaunattīstības valstīs 
Mūsuprāt, lielākajā daļā Āzijas jaunattīstības valstu izaugsmes tempi 
2015. un 2016. gadā būs straujāki. Lielākā daļa šo valstu importē 

enerģiju, tādējādi gūstot labumu no naftas cenu krituma, kas būtiski 
veicinās arī inflācijas samazināšanos. Attiecīgi reģiona centrālās bankas 
var īstenot savas ne pārāk stingrās monetārās politikas. Dažās valstīs, 
tostarp Indijā, Dienvidkorejā un Taizemē iespējams galveno likmju 
samazinājums. Neskatoties uz ASV stimuliem un procentu likmju 
samazinājumu dažādās valstīs, Āzijas jaunattīstības valstu izaugsmes 
tempu palielinājums būs samērā pieticīgs. Tam par iemeslu ir Ķīnas 
izaugsmes tempu samazināšanās. Sagaidāms, ka Ķīnas IKP samazināsies 
no 7,4% 2014. gadā līdz 7% – 2015. gadā un 6,7% – 2016. gadā. Lēnāki 
izaugsmes tempi ir dabiski, ņemot vērā, ka Ķīnā notiek pakāpeniska 
pāreja no ekonomikas, kuru virza galvenokārt eksports un kapitāla 
izdevumi, uz ekonomiku, kuru arvien vairāk virza privātais patēriņš. 
Papildu procentu likmju samazinājuma izredzes Indijā šogad jāvērtē, 
ņemot vērā būtisko inflācijas samazināšanos. Premjerministra Narendra 
Modi valdība ir panākusi zināmu progresu, īstenojot savas uz izaugsmi 
vērstās reformu politikas. Mūsu prognozes par IKP ir 7,3% – šogad un 
7,6% – 2016. gadā salīdzinājumā ar pērnā gada 7 procentiem. 

Latīņamerikas izaugsme zaudējusi dinamiku 
Salīdzinājumā ar izaugsmes rādītājiem, kas sasniedza gandrīz 3% 2012. 
un 2013. gadā, Latīņamerika ir zaudējusi lielu daļu no savas ekonomiskās 
izaugsmes dinamikas, 2014. gadā sasniedzot IKP pieaugumu vien 1% 
apmērā.  Tikmēr inflācija ir strauji palielinājusies, ir palielinājies arī 
budžeta un tekošā kontu deficīts. Lielākās valsts – Brazīlijas – 
ekonomikā pērn bijusi stagnācija. Neskatoties uz daudzajām prezidenta 
Dilma Rusefa uzsāktajām reformām, būs nepieciešams daudz vairāk 
reformu, pirms sāksies nopietna izaugsme. Argentīna cīnās ar vēl 
lielākām izaugsmes un inflācijas problēmām nekā Brazīlija. Meksika un 
Čīle ir reģiona veiksmīgākās valstis. Sagaidāms, ka Latīņamerikas valstu 
kopējais IKP šogad palielināsies par 1%, bet  2016. gadā – par 2,5 
procentiem. 

Neviendabīgas ekonomiskās prognozes Austrumeiropā 
Pateicoties stabilajam mājsaimniecību pieprasījumam, Ukrainas – 
Krievijas krīze un Krievijas pieprasījuma samazināšanās nav dramatiski 
ietekmējusi Centrāleiropas un Austrumeiropas dienvidaustrumu daļas 
izaugsmi. Centrāleiropas eksportu apjoms uz Krieviju ir bijis samērā 
mazs, turpretī uz eirozonu, un jo sevišķi – Vāciju – to apjoms ir bijis 
krietni lielāks. Tādās valstīs kā Polijā un Ungārijā privātā patēriņa 
palielinājums samazinājies, jo daudzi hipotekārie aizdevumi ir CHF 
valūtā, bet Šveices franka vērtības palielināšanās dēļ mājokļu cenas ir 
sadārdzinājušās. Tikmēr nodarbinātība ir palielinājusies, taču gan 
procentu likmes, gan inflācija ir saglabājusies zemā līmenī. Lētāka nafta 
sekmēs pirktspējas uzturēšanu. Daudz sliktāka situācija un prognozes ir 
Krievijā, kuru piemeklējusi dziļa lejupslīde. Pēc rubļa vērtības dramatiskā 
krituma inflācijas radītais šoks bijis spēcīgs trieciens mājsaimniecību 
pirktspējai. Neskatoties uz būtiskajiem ierobežojumiem, Krievija, 
iespējams, izvairīsies no finanšu krīzes, ņemot vērā, ka tai ir savi finanšu 
buferi. Tikmēr Ukrainas ekonomika ir tuvu sabrukumam. Tās strauji 
krītošais IKP 2014. un 2015. gadā kopā ar militāro izdevumu 
palielinājumu ir novedis pie liela budžeta deficīta. Taču cerības staru 
viesuši februāra vidū Starptautiskā valūtas fonda piešķirtie jaunie 
aizdevumi. Trīs Baltijas valstis šoziem piedzīvoja lielākus izaicinājumus, 
ņemot vērā Krievijas krīzes padziļināšanos, taču tos kompensēja nelielie 
eirozonas ekonomiskās izaugsmes uzlabojumi. Tikmēr naftas cenu 
kritums ir palielinājis mājsaimniecību pirktspēju. Tās ir galvenais Baltijas 
valstu izaugsmes faktors, savukārt kapitālo izdevumu apmērs tajās ir 
nestabils. 

Tēma 
Nezināmās obligāciju ienesīguma zonas tirgi 
Tas, ko visi iepriekš uzskatīja par 
neiespējamu, izrādījies 
iespējams. Pateicoties gan 
nepieredzētam monetārās 
politikas stimulam, gan neparasti 
lēnajiem ekonomiskās izaugsmes 
tempiem, gan deflācijas riska 
palielinājumam, gan 
pieprasījumam pēc „drošām” 
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valsts obligācijām pašlaik daudzu valstu (galvenokārt, Eiropas valstu) 
obligācijām ir negatīvs ienesīgums. Visi rādītāji liecina, ka tas noticis 
galvenokārt agresīvā procentu likmju samazinājuma un lielo obligāciju 
pirkšanas apmēru dēļ. Saskaņā ar mūsu prognozi valsts obligāciju 
ienesīguma pakāpenisks palielinājums ir neizbēgams, taču paredzams 
viens sarežģījums – ECB obligāciju pirkšanas programma (Kvantitatīvā 
mīkstināšanas programma), kas vairos apetīti jo īpaši pēc Vācijas valsts 
obligācijām. 

Negatīvs ienesīgums nozīmē, ka, turot vērtspapīrus līdz to dzēšanai, šo 
fiksētā ienākuma vērtspapīru pircējiem ir garantēti zaudējumi nominālā 
izteiksmē. Ieguldītāju vēlme joprojām iegādāties minētos vērtspapīrus 
liecina par to, ka attiecībā uz dažādiem finanšu aktīviem vairs netiek 
sagaidīti tādi rezultāti, kādi tie kādreiz bijuši. Viens no iespējamiem 
iemesliem, kāpēc ieguldītāji varētu pirkt obligācijas ar negatīvu 
ienesīgumu šajos apstākļos, ir viņu cerības, ka, obligāciju ienesīgumam 
turpinot samazināties, viņi varētu pārdot attiecīgās obligācijas pirms to 
dzēšanas termiņa, gūstot ienākumu no kapitāla pieauguma. Iespējams, 
pircēji cer, ka deflācijas periods būs ilgāks, kas nozīmē, ka reālā 
izteiksmē vēl var sagaidīt pozitīvu peļņu no ieguldījuma (deflācijai 
pārsniedzot nominālo zaudējumu). Kā vēl vienu iemeslu var minēt 
valūtas kursa optimismu. Citiem vārdiem sakot, pircēji uzskata, ka 
valūtas, kurā viņi maksā par saviem ieguldījumiem, vērtība samazināsies 
pret obligāciju denominācijas valūtu. Proti, ieguldītāji cer, ka viņu peļņa 
no ārvalsts valūtas būs lielāka nekā obligāciju cenas samazinājums. 
Visbeidzot, piemēram, pensiju fondi ir spiesti iegādāties valsts 
obligācijas savos portfeļos, ievērojot dažādus obligātos noteikumus. Ja 
valsts obligāciju ienesīgums ir negatīvs, pensiju fondi ir vislielākie 
zaudētāji. 

Trīs faktori, kas var noteikt obligāciju ienesīguma virzienu 2015. gadā:  

1) atšķirīgas prognozes par to, kā mainīsies vadošo centrālo banku 
galvenās procentu likmes. Lai gan neviens nesagaida, ka ECB vai Japānas 
Banka cels savas likmes uz ilgu laiku, sabiedrībā valda uzskats, ka gada 
laikā vispirms Federālo rezervju sistēma un pēc tam Japānas Banka 
uzsāks savu likmju celšanas ciklus, kas norāda uz lielāku ienesīgumu no 
obligācijām; 

2) runājot par inflācijas prognozēm obligāciju tirgū, pēc tirgus krituma 
2014. gada vasarā 2015. gada sākumā šīs prognozes sākotnēji 
stabilizējās, pēc tam nedaudz uzlabojās gan ASV, gan Eiropā. To, kas 
notiks gada atlikušajā daļā, lielākoties ietekmēs tas, cik lielā mērā ECB 
spēs uzlabot inflācijas prognozes ar savas jaunās Kvantitatīvās 
mīkstināšanas programmas starpniecību. Ja šie pūliņi vainagosies 
panākumiem (mūsu galvenais scenārijs), mēs drīz vien pieredzēsim 
pakāpenisku Eiropas valstu obligāciju ienesīguma palielināšanos, jo 
ieguldītāji pieprasīs kompensēt augstāku paredzamo inflāciju. Obligāciju 
augšup vērstu ienesīguma tendenci abos Atlantijas okeāna krastos var 
veicināt arī nelieli eirozonas ekonomiskā izaugsmes uzlabojumi, stabilie 
ASV ekonomiskie rādītāji un sagaidāmā Federālo rezervju sistēmas 
procentu likmju celšana, kā arī naftas cenu stabilizācija līmenī, kas 
nedaudz pārsniedz pašreizējo. Viens izaicinājums mūsu galvenajam 
scenārijam būtu, ja enerģijas cenas samazinājums novestu pie 
pārsteidzoši liela citu preču un pakalpojumu cenu krituma, bāzes 
inflācijai kļūstot par deflāciju daudzās valstīs; 
3) izaicinājums būtu arī, ja ECB obligāciju pirkšana novestu pie pastāvīgi 
zema, iespējams pat nedaudz zemāka Eiropas valstu obligāciju 
ienesīguma. Sākot ar šā gada martu, apmēram 40 miljardi EUR (no ECB 
iegādēm kopsummā par 60 miljardiem EUR ik mēnesi) tiks tērēti valsts 
obligāciju pirkšanai. Šīs iegādes tiks sadalītas starp eirozonas 
dalībvalstīm, balstoties uz attiecīgās valsts IKP. ES nopirks 55% valstu 
obligāciju, kas emitētas visā eirozonā līdz 2016. gada februārim, kas būs 
lielāks kopējās obligāciju emisijas apjoms nekā agrākajās Federālo 
rezervju sistēmas, Anglijas Bankas un Japānas Bankas obligāciju 
pirkšanas programmās. Šajā laikposmā ECB iegāžu apjoms būs nozīmīgs 
Vācijā – 75% no Vācijas bruto valsts obligāciju apmēra. ECB izsoles var 
novest pie valsts (jo sevišķi Vācijas) obligāciju deficīta. Savukārt, šāds 
deficīts varētu radīt obligāciju cenu celšanos. Kā zināms, obligāciju 
cenām palielinoties, to ienesīgums samazinās. 

 
 
Sagaidāmais risks un peļņa pa aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos 
Mūsu riska un peļņas prognozes atspoguļo SEB oficiālo nostāju. Šīs prognozes attiecas uz nākamajiem 12 mēnešiem. Prognoze par akcijām ir balstīta 
uz globālo akciju tirgu. Fiksētā ienākuma aktīvu klase sastāv no valsts obligācijām, kas balstās uz OMRX T– obligāciju indeksu, augsta kredītreitinga 
uzņēmumu obligācijām, kas balstās uz IBOXX augsta kredītreitinga indeksu USD, un augsta ienesīguma uzņēmumu obligācijām, kas balstās uz IBOXX 
augsta ienesīguma indeksu USD. Hedžfondu prognoze balstās uz HFRX Globālo hedžfondu indeksu USD. Prognoze par izejvielām ir balstīta uz 
enerģijas (33%), rūpniecisko metālu (19%), lauksaimniecības (36%) un dārgmetālu (13%) grozu. Prognoze par valūtām ir balstīta uz galveno valūtu 
pāri – EUR/USD. 

Aktīvu klase Nākamo 12 
mēnešu 

prognozes 

Pamatojums 

Peļņa Risks 

Akcijas 10% 12% Straujā ekonomiskā izaugsme un pastāvīgie stimulēšanas pasākumi vairo lielākas peļņas gūšanas 
iespējamību. Vispārēja augšupeja vairos ciklisko nozaru iespējas. Neskatoties uz to, ka akciju vērtējumi ir 
palielinājušies, darījumi ar akcijām ir izdevīgāki nekā fiksētā ienākuma ieguldījumi. 

Valsts 
obligācijas 

0% 4% Ļoti zemā valsts obligāciju ienesīguma dēļ daļa obligāciju tirgu nav pievilcīgi. Ekonomisko apstākļu 
stabilizēšanās var radīt pakāpenisku ienesīguma palielināšanos gada laikā. 

Augsta 
kredītreitinga 
uzņēmumu 
obligācijas 

0,5% 2,5% Zemais ienesīgums norāda uz mazo potenciālu, taču šo aktīvu izmantošana portfelī, kas iekļauj citus 
augstāka riska aktīvus, var dot labus rezultātus. 

Augsta 
ienesīguma 
uzņēmumu 
obligācijas 

4% 4% Šajā aktīvu klasē ienesīgums ir ap 3-4%, taču tai piemīt arī acīmredzami lielāks risks nekā, piemēram, 
augsta kredītreitinga uzņēmumu obligācijām. Izaugsmes tempu un tirgus likviditātes palielinājums 
labvēlīgi ietekmēs augsta ienesīguma obligācijas, veicinot riska apetīti. Ienesīguma starpībām nebūtu 
jābūt lielām vai jāsaglabājas stabilā līmenī. 

Hedžfondi 4% 4% Stabila tendence nozīmē mazāku korelāciju ar citām aktīvu klasēm, kas pozitīvi ietekmē daudzas 
hedžfondu stratēģijas. 

Izejvielas 0% 11% Pakāpeniski samazinoties pieprasījumam no Ķīnas un citām valstīm, kā arī palielinoties jaudām, notikusi 
strauja izejvielu cenu samazināšanās. Cenas aina zināmā mērā sinhronizējās 2015. gada sākumā. Ilgākā 
perspektīvā šī aktīvu klase ir pievilcīga, ja līdztekus izejvielu cenām palielināsies inflācija. 

Valūtas N/P N/P Mūsu prognoze (nākamajiem 12 mēnešiem) galvenajam valūtu pārim EUR / USD ir 1,10. 
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Reģionu apskats 
Reģions Prognoze Pamatojums 

Pasaule 1 2 3 4 5 6 7 Pasaules centrālo banku piespiedu pasākumi, enerģijas cenas samazinājums un lielās likviditātes 
plūsmas būs atbalstošs faktors. Akciju cenas būs galvenais ieņēmumu avots pašreizējos ļoti zemo 
procentu likmju un obligāciju ienesīguma apstākļos. Globāli sinhronizēti pieauguma tempi 
pakāpeniski ietekmēs uzņēmumu peļņu. 

ASV 1 2 3 4 5 6 7 ASV atrodas globālās ekonomiskās atveseļošanās priekšgalā. Tās makroekonomiskie dati uzlabojas. 
Uzņēmumu stāvoklis ir ļoti labs, to finanšu stāvoklis ir stabils, bet peļņa – rekordaugsta. Tomēr 
akciju vērtības ir samērā augstas, kas dara mūs nedaudz uzmanīgus. Mazāka uzlabojumu 
iespējamība; akciju tirgus rezultāti jau sen ir pārspējuši pasaules tirgu rezultātus. 

Eiropa 1 2 3 4 5 6 7 Eiropas ekonomika ir sasniegusi zemāko punktu; iespējami patīkami pārsteigumi. 
Makroekonomiskie dati ir uzlabojušies un uzrāda stabilas tendences, turklāt fiskālā politika ir 
atbalstoša. Akciju novērtējumi un peļņas palielinājuma tempi izskatās pievilcīgi. Uzņēmumi ir 
rentabli un konkurētspējīgi, tie gūst labumu no vājākām valūtām. 

Āzija/jaunattīstības 
valstis 

1 2 3 4 5 6 7 Straujāka globālā izaugsme ir izdevīga Āzijas un jaunattīstības valstu ekonomikai. 
Zemi akciju vērtības novērtējumi ir pievilcīgi, taču peļņas palielinājums ir pakāpeniski samazinājies, 
daudzās valstīs tuvojoties attīstīto valstu līmenim. 
Neviendabīga makroekonomisko datu statistika pašreiz liek dot priekšroku attīstītajām valstīm. 
Jaunattīstības valstu vidū priekšroku dodama Āzijai, izvairoties no darījumiem ar Krieviju un 
Latīņameriku. 

Japāna 1 2 3 4 5 6 7 Makroekonomiskie dati ir neviendabīgi, un fiskālā politika ir atbalstoša. 
Jēnas vājināšanās ir veicinājusi eksportus. Akciju vērtējumi ir nokritušies līdz pieņemamam līmenim, 
taču augstais peļņas pieaugums šogad samazināsies. 
Akciju tirgus rezultāti būs atkarīgi no tā, vai būs iespējams pilnībā īstenot politiskos stimulēšanas 
pasākumus. 

*Prognožu skala no 1. līdz 7. līmenim parāda, kā pašlaik tiek vērtēts reģions. 4. līmenis - neitrāls stāvoklis, 1. līmenis - ļoti negatīvs stāvoklis, bet 7. līmenis - ļoti pozitīvs 
stāvoklis. Līmeņi tiek nepārtraukti mainīti, pamatojoties uz mūsu taktiskā tirgus apskata rezultātiem, un var atšķirties no reģiona stratēģiskā redzējuma ilgtermiņā. 

Avots: SEB Tirgus apskats, 2015. gada marts 

 

 
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 ekonomikas depresijas. Centrālās bankas mēģina apturēt 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. Procentu 
likmēm palielinoties, obligāciju cenas samazinās, turpretī procentu likmju samazinājums nozīmē obligāciju 
cenas 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, un tai 
tiek piemērots patēriņa cenu indekss (PCI). Pēc tam standardizētais mājsaimniecības ienākums, saukts arī par 
pirktspēju, tiek sadalīts starp mājsaimniecības locekļiem.  

Starptautiskais valūtas fonds 
(SVF) 

SVF ir 188 valstu organizācija, kuras mērķis ir veicināt starptautisko ekonomisko sadarbību, starptautisko 
tirdzniecību, nodarbinātību un valūtas kursu stabilitāti, tostarp padarot dalībvalstīm pieejamus finanšu resursus 
maksājumu izpildei. Pēc pieprasījuma SVF sniedz tehnisku palīdzību un rīko mācības valstīm. 

Dzēšanas termiņš Laikaposms, kurā finanšu instruments ir apgrozībā. Dzēšanas termiņš ir noteikts laikposms, kura beigās finanšu 
instrumentu dzēš un atmaksā tā pamatsummu kopā ar procentiem. Šis termins visbiežāk tiek lietots saistībā ar 
fiksētā 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”. Pārāk strauji samazinot naudas piedāvājuma tempus, arī ekonomikas izaugsmes 
tempi var palēnināties. Galvenie naudas piedāvājuma kontroles rīki ir atvērtas tirgus operācijas (aktīvu pirkšana 
un pārdošana), procentu likmju maiņa un rezervju apmēra izmaiņas prasības komercbankām.  

Iepirkumu menedžeru indeksi 
(PMI) 

Rādītājs, kas raksturo rūpniecības nozares ekonomisko situāciju. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus 
galvenos rādītājus: jaunos pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu, piegādātāju veiktās piegādes un darba vidi. Ja 
PMI rādītājs ir lielāks par 50, uzskatāms, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme salīdzinājumā ar  iepriekšējo 
mēnesi. Ja rādītājs ir mazāks par 50, nozarē vērojama palēnināšanās; ja rādītājs ir tieši 50, nekādas pārmaiņas 
nav notikušas. 

Kvantitatīvā mīkstināšana Netradicionāla 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. Ziņojuma pilno versiju var 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 tiek 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. Dati, kas ir sniegtās informācijas pamatā, ir 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. 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 lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt 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 


