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Pasaules ekonomikas perspektīvas īsumā 

Starptautiskā ekonomiskā izaugsme kļūst arvien stabilāka. Centrālajām 
bankām turpinot īstenot stimulējošu monetāro politiku un izzūdot fiskālās 
politikas radītajiem šķēršļiem, attīstīto valstu makroekonomikas rādītāji 
šoziem ir uzlabojušies. Turpretim jaunattīstības valstīs vērojamas problēmas. 
Īpaši lielas tās ir tām jaunattīstības valstīm, kurās ir augsts inflācijas līmenis, 
liels tekošā konta deficīts un nestabila politiskā situācija. Tomēr, ja globālā 
ekonomiskā izaugsme turpināsies, varbūtība, ka jaunattīstības valstīs varētu 
sākties finanšu krīze, kas būtu līdzīga 1997.gada Āzijas krīzei, ir visai maza. 
Galvenie draudi jaunattīstības valstīm ir saistīti ar lēnāku globālās ekonomikas 
izaugsmi, nekā plānots, un ar ASV Federālo rezervju sistēmas (FRS) uzsākto 
obligāciju iepirkšanas apjomu samazināšanu. 

Globālās ekonomikas izaugsme kļūst straujāka. Paredzams, ka globālais IKP 
šogad palielināsies par gandrīz 4%, bet 2015. gadā – par 4%, kamēr 
2013. gadā globālā IKP pieaugums bija tikai nedaudz lielāks par 3%. 
Visstraujākā izaugsme būs vērojama jaunattīstības valstu tirgos, proti, 
2014.‒2015. gadā IKP palielināsies aptuveni par 5% gadā. Vienlaikus 
samazināsies atšķirība starp jaunattīstības valstu un attīstīto valstu 
ekonomikas izaugsmes rādītājiem, jo attīstīto valstu IKP 2014. gadā 
palielināsies par gandrīz 2,5%, bet 2015. gadā – par vairāk nekā 2,5%, kamēr 
2013. gadā šo valstu IKP palielinājās tikai par 1,3%. 

 
ASV ekonomikas radītāji arvien uzlabojas 
Mājokļu un kapitāldaļu cenām palielinoties apvienojumā ar pakāpenisku darba 
tirgus situācijas uzlabošanos, pieaug arī mājsaimniecību turība, kas savukārt 
norāda uz drīzu ASV patēriņa palielināšanos. Paredzams, ka ASV IKP izaugsme kļūs 
straujāka – ja pagājušajā gadā tā bija mazāka par 2%, tad šogad IKP palielināsies 
par aptuveni 3,5%, bet 2015. gadā – par vairāk nekā 3,5%. Inflācija joprojām būs 
zema, tomēr ar tendenci lēnām pieaugt. Situācija darba tirgū pamazām uzlabosies 
– bezdarba līmenis jau šogad varētu samazināties līdz 6%, darbaspēka izmaksām 
palielinoties straujāk. Tas nozīmē, ka FRS turpinās obligāciju iepirkšanas apjomus 
„sašaurināt” tādā pašā tempā kā līdz šim, proti, par 10miljardiem ASV dolāru katrā 
politikas sanāksmē, un ka procentu bāzes procentu likme pirmo reizi tiks 
paaugstināta 2015. gada vasarā. 

Eirozonas valstīs panākumi mijas ar problēmām 
Eirozona ir atguvusies no recesijas. Pagājušajā gadā IKP samazinājās par gandrīz 
0,5%. Paredzams, ka šogad tas palielināsies par 1%, bet 2015.gadā – par vairāk 
nekā 1,5%. Kopējās fiskālās politikas ietekme uz ekonomisko izaugsmi 
2014.‒2015.gadā lielākoties būs neitrāla. Eiropas Centrālās bankas (ECB) īstenotie 
pasākumi, kā arī lielākas fiskālā stabilitāte un konkurētspēja ir samazinājusi 
obligāciju ienesīgumu tādās valstīs kā Īrija, Spānija un Portugāle. Tomēr 
Dienvideiropas valstis vēl nav pilnīgi atguvušās no krīzes, tāpēc saglabājas neliela 
varbūtība, ka tirgus rādītāji varētu nebūt tik augsti, kā cerēts. Īpaši lielas problēmas 
eirozonas valstīm sagādā rekordaugstais bezdarba līmenis un banku sistēmas 
darbība, kas vēl nav normalizējusies. Banku darbības problēmas un bažas par 
iespējamo deflāciju (vispārēju cenu samazināšanos) nozīmē to, ka ECB drīzumā 
piedāvās bankām vēl vienu ilgtermiņa refinansēšanas operācijas (Long Term 

Refinancing Operation, LTRO) kārtu un sāks īstenot obligāciju iepirkšanas 
programmu. ECB noteiktā procentu pamatlikme, proti, 0,25%, saglabāsies 
nemainīga ļoti ilgu laiku. 

Palielināsies šaubas par Japānas ekonomikas turpmāko attīstību 
Neparasti stimulējošās ekonomikas politikas dēļ Japānas ekonomikas un  akciju 
tirgus rādītāji 2013. gadā būtiski uzlabojās, taču turpmāk Japāna īstenos stingrāku 
fiskālo politiku (tostarp paaugstinās patēriņa nodokli), kas apgrūtinās ekonomikas 
izaugsmi. Pagājušajā gadā IKP pieauga par vairāk nekā 1,5%. Paredzams, ka šajā 
un nākamajā gadā IKP pieaugums būs mazāks nekā 1,5%. Nodokļu paaugstināšana 
un ekspansīvā monetārā politika spiedīs augšup inflāciju, jo īpaši šogad. Ilgtermiņā 
strukturālās reformas (Abenomikas trešais pīlārs) radīs labvēlīgus apstākļus 
straujākai izaugsmei, savukārt darba algas pieaugums palīdzēs noturēt inflāciju 
aptuveni 2% līmenī. Tomēr pastāv varbūtība, ka strukturālās reformas nedos 
gaidīto rezultātu un ka uzņēmēji joprojām nebūs gatavi palielināt darbinieku 
atalgojumu. 

Straujāka izaugsme Āzijā un ekonomiskās problēmas Dienvidamerikā 
Āzijas jaunattīstības valstu ekonomiskā izaugsme 2014. un 2015.gadā kļūs 
straujāka. Savā ziņā tas ir saistīts ar eksportu uz ASV un Eiropu, taču paplašinās arī 
tirdzniecība Āzijas valstu starpā. Ekonomiskā izaugsme, kuras pamatā ir eksports, 
labvēlīgi ietekmēs galvenokārt mazas, atklātas ekonomikas, piemēram, Singapūru 
un Taivānu, turpretim valstīs, kas eksportē izejvielas, piemēram, Indonēzijā un 
Malaizijā, ekonomiskā situācija nebūs tik pozitīva. Ķīnas ekonomiskās izaugsmes 
tempi 2014.‒2015. gadā pamazām samazināsies, galvenokārt valstī īstenoto 
reformu, tostarp kredītu ierobežošanu. Ja pagājušajā gadā IKP palielinājās par 
vairāk nekā 7,5%, tad šogad IKP pieaugums visdrīzāk būs zem 7,5%, bet 

2015. gadā IKP tikai par 7%. Pēdējo sešu mēnešu laikā īpaši liela ekonomiskā un 
finansiālā nestabilitāte ir vērojama Argentīnā un Brazīlijā. Argentīnas centrālā 
bankā nesen nolēma neiejaukties peso kursa noteikšanā. Šim lēmumam sekoja 
būtisks peso vērtības kritums, kas palielinās jau tā augsto inflācijas spiedienu. 
Brazīlijā reāla vērtības samazināšanās un straujā cenu palielināšanās ietekmē   
centrālā banka ir nolēmusi paaugstināt procentu bāzes likmi. Abu valstu 
ekonomikas perspektīvas vismaz īstermiņā nav iepriecinošas. Šajā reģionā ir vēl 
kāda valsts, kuras makroekonomiskie rādītāji ir labāki, proti, Meksika. Paredzams, 
ka Dienvidamerikas valstu kopējais IKP šogad palielināsies par vairāk nekā 2,5% 
(t. i., izaugsmes temps būs tāds pats kā 2013. gadā), bet 2015. gadā – par vairāk 
nekā 3%. 

Pasaules akciju tirgus dalībniekiem nepieciešami pierādījumu uzņēmumu 
peļņas izaugsmei  
Arvien vairāk pasaules makroekonomikas ekspertu piekrīt tam, ka globālās 
ekonomikas perspektīvas uzlabojas. Vai straujāks IKP pieaugums automātiski spēs 
nodrošināt ilgstošu vērtspapīru tirgus cenas pieaugumu? Gan jā, gan nē. Akciju tirgi 
tiek uzskatīti par vienu no apsteidzošajiem indikatoriem. Proti, akciju tirgus cenas 
paaugstinās, ja tirgus dalībnieki uzskata, ka ir gaidāmi labāki rezultāti. Tad, kad, 
izvērtējot konkrētus pierādījumus, tiek konstatēts, ka izaugsme tiešām ir sākusies, 
akciju tirgus dalībnieki bieži vien jau ir guvuši pirmos panākumus. Lielāks 
optimisms tirgus dalībnieku vidū rada iespējas gūt lielāku peļņu, kas savukārt ir 
visefektīvākais stimuls darījumiem akciju tirgū. Pagājušajā gadā akciju cena 
paaugstinājās galvenokārt tādēļ, ka tirgus dalībnieki ticēja tam, ka uzņēmumu 
peļņa palielināsies. Tagad pienācis, laiks pārliecināties, vai tā tiešām ir. Lai akciju 
cenas turpinātu kāpumu, tirgus dalībniekiem būs nepieciešami pierādījumi tam, ka 
uzņēmumu peļņa arvien straujāk palielinās. 

Galvenās tēmas 
Vai bažas par iespējamo deflāciju un inflāciju ir pamatotas? 
Pēdējā laikā vērojams satraukums gan par deflācijas, gan par inflācijas draudiem. 
Inflācija bieži vien izraisa lielākus satricinājumus, taču ir īsāka, turpretī deflācija var 
būt ļoti ilgs, nogurdinošs un nepatīkams process. Šobrīd šķiet, ka deflācijas draudi 
ir lielāki, tomēr joprojām ir labas izredzes izvairīties no vispārējas deflācijas. Gan 
inflācija, gan deflācija rada nedrošības sajūtu un neziņu par to, kas notiks turpmāk. 
Ja ekonomiku skārusi inflācija, sabiedrība ir tendēta strauji palielināt tēriņus, pat 
izmantojot aizņemtus līdzekļus. Deflācijas gadījumā ir lietderīgi atlikt tēriņus, jo 
vēlāk preces un pakalpojumi būs lētāki. Pārliecība, ka cenas samazināsies, veicina 
līdzekļu uzkrāšanu un tēriņu ierobežošanu, kas, piedāvājumam pārsniedzot 
pieprasījumu, liek uzņēmējiem samazināt cenas. Cenu samazināšanas dēļ atkal 
samazinās pieprasījums, kas liek uzņēmējiem vēl vairāk samazināt cenas utt. Šā 
apburtā loka ietekmi pastiprina arī tas, ka arvien palielinās bankrotējušo 
uzņēmumu skaits un zaudēto kredītu īpatsvars banku sistēmā. Šobrīd šķiet, ka 
lielāki deflācijas draudi ir vērojami attīstītajās valstīs, tomēr ne visos reģionos šie 
draudi ir vienlīdz izteikti. Augstākais deflācijas risks šobrīd ir eirozonas valstīs, taču, 
ja ECB ieviesīs jaunus monetārās stimulēšanas pasākumus, no deflācijas, 
iespējams, izdosies izvairīties. ASV deflācijas risks ir daudz mazāks nekā Eiropā, jo 
īpaši tāpēc, ka ASV ekonomika visdrīzāk turpinās atveseļoties un dažās nozarēs pat 
ir paaugstināta darba alga. Japānā valdības īstenotā ekonomiskā stratēģija jeb tā 
dēvētā Abenomika ir palīdzējusi valstij izkļūt no deflācijas, taču šai stratēģijai tikpat 
sekmīgi jādarbojas arī turpmāk. Nobeigumā uzskatām, ka nākamo divu gadu laikā 
deflācija nav gaidāma, taču jāatceras, ka deflācijas/inflācijas draudus var būt grūti 
paredzēt. 

Pārmaiņas pasaules energoresursu kartē 
Pēdējo gadu laikā ir ieviestas jaunas ieguves metodes, kas ļauj piekļūt ļoti lielām 
naftas un gāzes iegulām, kuras iepriekš komerciālai ieguvei nebija pieejamas. 
Pasaules energoresursu karte mainās, un šīs pārmaiņas ietekmēs daudzus pasaules 
reģionus. Šobrīd vairāk nekā 90% naftas pasaulē tiek iegūti no tradicionālajiem 
naftas resursiem/rezervēm. Tas nozīmē, ka nafta un gāze tiek iegūta no dabiskām 
krātuvēm, kas izveidojušās ģeoloģisko procesu gaitā un ļauj šiem resursiem viegli 
piekļūt dziļurbumā. Jaunās ieguves metodes, kas ietver hidraulisko laušanu 
(fracking, hydraulic fracturing) un horizontālo urbšanu, pēdējos gados ir 
nodrošinājušas piekļuvi ļoti lieliem naftas un gāzes krājumiem un padarījusi 
iespējamu netradicionālo resursu izmantošanu naftas un gāzes ieguvei. ASV, 
Kanādā un Venecuēlā ir daudz piemēru tam, kā šīs metodes tiek izmantotas. 
Ņemot vērā tradicionālos naftas resursus, vairums tirgus dalībnieku uzskata, ka 
USD 110 par barelu „Brent” jēlnaftas savā ziņā ir minimālā cena un ka turpmāk 
naftas cena var tikai palielināties, taču uzskatām, ka šī cena var kļūt nevis par 
minimālo, bet gan par maksimālo cenu. Netradicionālo resursu potenciāls ir ļoti 
liels. Austrālijā, Dienvidamerikā, Krievijā, Dienvidāfrikā, Ķīnā un Eiropā tiek meklēti 
jauni tehnoloģiskie paņēmieni un ieviesti jauni politiskie noteikumi, kas ļaus 
rentabli iegūt naftu un gāzi, izmantojot netradicionālos resursus. Kā jaunās naftas 
un gāzes atradnes ietekmēs ekonomiku? Vēl ir nedaudz pāragri precīzi prognozēt, 
kādas būs sekas, taču esam pilnīgi pārliecināti par to, ka tas ir tikai sākums un ka 
mūs gaida ļoti lielas pārmaiņas. Iespējams, ka pēc desmit gadiem ASV vairs tikpat 
kā nebūs jāimportē nafta, kas būtiski ietekmēs ASV ekonomiku un maksājumu 
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bilanci tekošajā kontā. Iespējams, ka lielāka patstāvība enerģētikas jomā mazinās 
ASV intereses Tuvajos Austrumos (attiecīgi ASV varēs samazināt militāro budžetu). 
Cenu samazinājumam un stabilai energoapgādei būtu labvēlīgi jāietekmē patērētāji 
un jāveicina izaugsme vairumā pasaules reģionu. Īpaši daudz iegūs uzņēmumi, kas 
patērē daudz enerģijas. Būtiskākais ir tas, ka pasaules energoresursu karte mainās 
un ka šīs pārmaiņas ietekmēs ļoti daudzus reģionus. Mēs iesakām šīs pārmaiņas 

uztvert nopietni. Tie, kuri apzinās, ka notiek lielas pārmaiņas, un spēj uzņemties 
iniciatīvu un sagatavoties turpmākajiem notikumiem, noteikti gūs lielākus 
panākumus nekā tie, kuri pasīvi vēro notiekošās pārmaiņas (vai pat tās noliedz). Vai 
mēs to vēlamies vai ne, pasaules netradicionālas naftas un gāzes ieguves straujā 
attīstība izraisīs ļoti lielas pārmaiņas. 

 
Aktīvu klašu riska un peļņas prognoze nākamajiem 12 mēnešiem 
Šīs prognozes ir SEB grupas oficiālā nostāja 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% Mūsu stratēģiskās prognozes akcijām joprojām ir pozitīvas. Globālās ekonomikas atveseļošanās veicina to 
piepildīšanos, tomēr dēļ esošajiem akciju novērtējumi īstermiņa esam piesardzīgi. Peļņas prognozes tiek samazinātas, 
tomēr neskatoties uz iepirkumu menedžeri pozitīvajiem signāliem, būs vajadzīgs papildu laiks, lai uzņēmumu peļņas 
materializētos. Eiropas akciju tirgi ir mūsu pirmā izvēle un Āzijas valstis tai seko. Lai akciju tirgus kāpums turpinātos, 
uzņēmumiem jānodrošina lielāka peļņa. Diemžēl gada beigu finanšu pārskati mums nesniedza pārliecību.  

Fiksēta ienākuma 
vērtspapīri 

- valsts obligācijas 
- Investīciju līmeņa 
uzņēmumu obligācijas 
- spekulatīvās obligācijas 

2,8% 
 

0,3% 
1,1% 

 
4,6% 

5% 
 

4,9% 
2,5% 

 
5,2% 

Fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgū vispievilcīgākās ir spekulatīvās uzņēmumu obligācijas. To veicina dažādi faktori, 
piemēram, augsti uzņēmuma darbības rādītāji, centrālās bankas īstenotie stimulēšanas pasākumi un izredzes, ka 
varētu palielināties ieguldītāju vēlme uzņemties risku. Investīciju līmeņa obligāciju riska un peļņas attiecība kļūst arvien 
nepievilcīgākā. Attīstītajās valstīs palielinās valsts obligāciju ienesīgums, kas negatīvi ietekmē šo obligāciju cenu un 
padara šādas investīcijas par maz pievilcīgām. 

Hedžfondi 4% 4% 2013.gadā turpinājās tirgus apstākļu normalizēšanās – samazinājās politiķu rīcības ietekme un pievēršanās uzņēmumu 
pamatrādītājiem. Gan akciju garo/īso pozīciju, gan relatīvās vērtības (Relative Value) stratēģiju ieguldījumu pārvaldītāji, 
kuri uzmanību pievērsa fundamentālajiem rādītājiem pēdējo 12 mēnešu laikā ir guvuši labu peļņu, un mēs sagaidām, ka 
arī turpmāk tie nesīs augļus. Ieguldījumu klimats ir labvēlīgs notikumu virzošajām (event-driven strategy) stratēģijām. 

Nekustamais 
īpašums 

5% 12% Ekspansīvajai monetārajai politikai un pazīmēm, kas liecina par straujāku ekonomikas izaugsmi Eiropā un ASV, būtu 
labvēlīgi jāietekmē ieguldījumi nekustamajā īpašumā, taču alternatīvu ieguldījumu iespēju trūkums un nekustamā 
īpašuma atkarība no procentu likmju svārstībām, ir pietiekami iemesli, lai šo aktīvu klasi joprojām vērtētu piesardzīgi. 

Riska kapitāls 10% 16% Riska kapitāla gadījumā prognozes nākamajiem pāris gadiem būs pozitīvas. Ekonomikas pamatrādītāju uzlabošanās (jo 
īpaši Eiropas valstīs un ASV) apvienojumā nepārtraukti alternatīvu peļņas avotu meklējumi, nodrošina potenciālu 
nākotnē. Taču, ja ieguldītāju vēlme uzņemties risku samazināsies, nestabilitāte riska kapitālam  palielināsies straujāk 
nekā akciju tirgū kopumā. 

Izejvielas -4% 15% Riski ir palielinājušies un maz ticams, ka nākamo 12mēnešu laikā šie ieguldījumi nesīs peļņu. Rūpniecības metālu tirgus 
ir nostabilizējies, naftas cena pēc gada visdrīzāk būs aptuveni tāda pati kā šobrīd, sagaidām, ka zelta cena turpinās 
samazināties. Mēs paredzam vēl kādu laiku turpinās palielināties lauksaimniecības preču uzkrājumi, samazinot to cenu. 
Tomēr jāatceras, ka dažādas klimatiskās parādības, piemēram, La Ninja un EL Ninjo, var visu mainīt. 

Valūtas N/P N/P 2013. gadā ASV un Lielbritānijā palielinājās ekonomiskās izaugsmes tempi, savukārt eirozonas ekonomika izkļuva no 
recesijas. Tas labvēlīgi ietekmēja ASV dolāra (USD), Lielbritānijas mārciņas (GBP) un eiro (EUR) vērtību. Vienīgā lielā 
valūta, kuras vērtība pagājušajā gadā būtiski samazinājās pateicoties Japānas stimulējošā ekonomikas politika 
(Abenomika), ir Japānas jena (JPY). Prognoze (12 mēnešiem) svarīgākajam valūtu pārim EUR/USD: 1,28 (-6,6%). 

Dažādu reģionu taktiskais novērtējums 
Reģions Novērtējums* Pamatojums 

Pasaule 1 2 3 4 5 6 7 Nedaudz ilgākā termiņā globālo akciju tirgu pozitīvi ietekmēs pasaules ekonomikas izaugsme. Pieaugot akciju 
cenām un cenas/ peļņas attiecībai (PE), būs nepieciešamas augstākas peļņas prognozes un labākas peļņas 
tendences. Akciju novērtējumi ir augstāki par vēsturiski vidējiem, tāpēc tirgu spēcīgāk ietekmē sliktas ziņas. 

ASV 1 2 3 4 5 6 7 Salīdzinoši stabili makroekonomikas rādītāji, labāki ieņēmumi un uzņēmumu pavadošie ziņojumi jau šobrīd 
rezultējušies rekordaugstās akciju cenās. Potenciālu ierobežo tas, ka aktīvu novērtējumi ir ļoti augsti. 

Eiropa 1 2 3 4 5 6 7 Eiropu vērtējam vairāk pozitīvi nekā neitrāli. Makroekonomikas rādītāji uzlabojas, novērtējumi un peļņas 
prognozes  ir daudz labākas nekā ASV vai jaunattīstības valstīs. ECB īstenotā monetārā un nodokļu politika 
veicina izaugsmi, uzņēmumi ir rentabli un konkurētspējīgi. 

Āzija/jaunattīstības 
valstis 

1 2 3 4 5 6 7 Āzijas valstīs joprojām ir labvēlīgi apstākļi ilgtermiņa ieguldījumiem, taču šobrīd ir jāievēro zināma piesardzība. 
Prognozes nav stabilas, tāpēc šo reģionu vērtējam neitrāli. Ieteicams izvēlēties mazāk attīstītas Āzijas valstis, 
kurām 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 pieaugumu akciju tirgū un izraisījuši krasu 
valūtas vērtības kritumu. Jaunā politika sāk ietekmēt Japānas makroekonomikas rādītājus. Peļņas prognozes ir 
uzlabojušās, tomēr jāpatur prātā, ka sākotnēji tika prognozēta maza peļņa. Ekonomikas stimulēšanas pasākumi 
labvēlīgi ietekmē Āzijas reģionu kopumā. 

* Novērtējuma skalā no „viens” līdz „septiņi” norādīts, kā mēs 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 marts 



 
Tirgus apskats  

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. 

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.  

Klimatiskās parādības El Ninjo (El 
Niño) un La Ninja (La Niña) 

El Ninjo un La Ninja ir neparasti augstas vai zemas okeāna ūdens temperatūras cikli, kas periodiski veidojas Dienvidamerikas 
rietumu piekrastē un var izraisīt klimatiskas izmaiņas Klusajā okeānā. Abas klimatiskās novirzes ir savstarpēji saistītas: okeāna 
ūdeņu siltā fāze (El Ninjo) ir saistīta ar augstu atmosfēras spiedienu Klusā okeāna rietumu daļā, bet aukstā fāze (La Ninja) – ar 
zemu atmosfēras spiedienu Klusā okeāna rietumu daļā. 

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 Tirgus neitrāla (market neutral) ieguldījumu stratēģija – hedžfonda pārvaldnieka īstenota stratēģija, kuras mērķis ir gūt peļņu 
gan no cenu pieauguma, gan krituma vienā vai vairākos tirgos. 
Stratēģija, kuras pamatā ir reaģēšana uz konkrētiem notikumiem (event-driven strategy) – hedžfonda pārvaldnieka īstenota 
stratēģija, gūstot peļņu no tādiem notikumiem kā uzņēmumu apvienošanās, pārņemšana vai restrukturizācija, kuru dēļ attiecīgā 
uzņēmuma akciju cena īsu brīdi var neatbilst šo akciju vērtībai.  

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

Ilgtermiņa refinansēšanas operācijas 
(LTRO) 

Zemo procentu likmju aizdevumu programma, kas ir domāta Eiropas bankām un par kuras ieviešanu Eiropas Centrālā banka 
paziņoja 2011. gada beigās, ar mēr mazinātu eirozonas ekonomisko krīzi. Šādas lētas naudas injekcijas nozīmē to, ka bankas var 
izmantot šos līdzekļus, lai iegādātos aktīvus ar augstāku ienesīgumu un tādējādi gūtu peļņu vai lai aizdotu vairāk naudas 
uzņēmumiem un patērētājiem, kas savukārt varētu stimulēt reālās ekonomikas izaugsmi. 

Cenas un peļņas attiecība (PE) 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. 

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 


