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Pasaules ekonomikas apskats īsumā 

Pēdējos mēnešus ir raksturojušas bažas par pasaules ekonomikas 
stabilitāti. Tās ir noteikušas kraso riska aktīvu, piemēram, akciju, 
cenu kritumu, padziļinot bažas vēl vairāk. Lielākais bažu avots ir 
arvien skaidrāk izteiktais rūpniecības aktivitāšu zemais līmenis – jo 
īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs, neskaidrība par Ķīnas 
tautsaimniecības stāvokli un valūtas politiku, naftas un citu izejvielu 
cenu kritums, kas pastiprinājis finanšu tirgū valdošās bažas par 
kredītriska palielināšanos. Attiecīgi esam nedaudz samazinājuši 
savas prognozes par ekonomisko izaugsmi  2016. un 2017. gadā. 
Taču, neskatoties uz lejupslīdes risku palielināšanos, šā gada laikā, 
mūsuprāt, varētu sagaidīt piesardzīgus izaugsmes tempus. Gan ASV, 
gan eirozonas izaugsmes pamatā ir privātā patēriņa stabilitāte, ko, 
cita starpā, noteikusi darba tirgu rādītāju uzlabošanās. Jaunākie 
Ķīnas ekonomikas dati liecina, ka raizēšanās par ekonomisko 
izaugsmi ir pārspīlēta. 2016. gadā, naftas cenām stabilizējoties, 
normālos izaugsmes tempus varētu paātrināt zemāku naftas un 
izejvielu cenu radītās sekas. Saskaņā ar mūsu scenāriju kopumā 
sagaidāmi piesardzīgi izaugsmes tempi, pastāvot skaidriem 
lejupslīdes riskiem.  

Reģionu apskats 

ASV – IKP balstās uz patēriņu un pakalpojumiem 
ASV ekonomikā turpina darboties divi spēki. Rūpniecības sektora lēnos attīstības 
tempus arvien vairāk ietekmē starptautiskās norises; stāvokli pasliktina ASV 
dolāra stabilitāte, pieprasījuma no Ķīnas samazināšanās un acīmredzami zemās 
energoresursu cenas. Vissmagāko spiedienu izjūt enerģētikas uzņēmumi; naftas 
cenas lejupslīdes riski prasījuši vairāk upuru, neskatoties uz veiksmīgajiem 
produktivitātes celšanas centieniem. No otras puses, vietējās uz pakalpojumiem 
orientētajās nozarēs ir novērojami labi izaugsmes tempi un atveseļošanās. Tas 
noticis galvenokārt tāpēc, ka ir uzlabojies mājsaimniecību stāvoklis, pateicoties 
relatīvi stabilajam darba tirgum – vairāk cilvēku ir atraduši darbu, sagaidāms arī 
algu pieaugums – mājsaimniecību rocība ir palielinājusies. Mūsuprāt, zemākas 
energoresursu (tostarp degvielas) cenas pakāpeniski novedīs pie lielāka 
patēriņa. Tā kā privātais patēriņš ir lielākais atsevišķais ASV ekonomikas 
elements, sagaidāms, ka rūpniecības nozares radītā pretestība nemazinās 
izaugsmes tempus – relatīvā izteiksmē nozares rādītāji turpina sarukt. Arī 
ekonomiskie rādītāji atbalsta šo scenāriju; pēdējās desmitgadēs pakalpojumu 
sektors ir virzījis rūpniecību, nevis otrādi. 

Eiropa – stabila ekonomika, grīļīga savienība 
Eirozonas valstu ekonomikā notiek stabilizēšanās pretstatā tajās notiekošajām 
politiskajām vētrām, izaugsmes tempi ir nedaudz palielinājušies. Izaugsmes 
pamatā ir zemās energoresursu cenas (šim reģionam ir būtisks neto importu 
rādītājs), savukārt eiro vājināšanās ir sekmējusi eksportus. Zemās energoresursu 
cenas sekmējušas inflācijas mazināšanos un palielinājušas mājsaimniecību 
reālos ienākumus, neskatoties uz pieticīgo algu palielinājuma apmēru. Arī 
pakāpeniskie uzlabojumi darba tirgos ir veicinājuši lielāku pieprasījumu. Turklāt 
ir pazīmes, kas liecina par pieaugošajām biznesa investīciju vajadzībām, kas 
atspoguļojas pieaugošajā pieprasījumā pēc kredītiem. 

Novērojams arī riska faktors – jo īpaši Dienvideiropā, kur banku sektoram 
raksturīgs liels slikto kredītu īpatsvars. Citi riski novērojami, galvenokārt, 
politiskā līmenī. Politiskās problēmas ir acīmredzamas, tostarp Eiropas 
Savienības (ES) nespēja pārvaldīt bēgļu krīzi, gan šovasar Lielbritānijā gaidāmais 
referendums par iespējamo izstāšanos no ES ( t.s.  “Brexit”). Tomēr Brexit varētu 
būt ierobežota ekonomiskā ietekme – mājsaimniecības un pakalpojumu sektors 
ir dominējošie ekonomiskie spēki arī Apvienotajā Karalistē, kas ir nodrošinājuši 
pieklājīgu izaugsmi, neskatoties uz lēnajiem izaugsmes tempiem rūpniecības 
sektorā. 

Āzija / Ķīna – izaugsme turpinās, sastopoties ar politiskiem 
izaicinājumiem 
Mūsuprāt, Ķīnas akciju tirgus sabrukuma 2016. gada sākumā pamatā nebija kaut 
kādas nozīmīgas problēmas reālajā ekonomikā. Tirgus lejupslīde ir saistīta ar 
iestāžu nespēju risināt akciju cenu samazināšanās problēmu un to neskaidrie 
signāli par valūtas politiku, kas tirgū vairojušas bažas par jaunām politiskām 
kļūdām. Protams, ir dažas neskaidrības par ekonomisko izaugsmi, jo īpaši 
saistībā ar rūpniecības nozari un Ķīnas nepārdoto mājokļu krājumiem, taču, 

ņemot vērā, ka turpinās veselīgas aktivitātes pakalpojumu nozarē un 
notiek ekonomiskās politikas uzlabojumi, mūsuprāt, ir sagaidāma mīksta 
ekonomiskā piezemēšanās, un izaugsmes tempi lēni atsāks palielināties. 

Dažu citu mazāku Āzijas valstu stāvoklis ir stabilizējies, tajās ekonomiskās 
izaugsmes tempu palielinājumu ir virzījis privātais sektors. Indijā 
sagaidāma izaugsmes tempu palielināšanās turpināšanās – šī valsts 
atrodas starptautisko izaugsmes tempu tabulu spicē. Taču minēto 
pieaugumu nedaudz bremzējis tas, ka Narēndra Modi valdībai īsti nav 
izdevies īstenot savu vērienīgo reformu programmu vajadzīgajā tempā. 

Latīņamerika – izejvielu cenu samazināšanās 
Šo reģionu ir smagi ietekmējis naftas un citu izejvielu cenu kritums, 
daudzos gadījumos apvienojumā ar strukturālajām problēmām un lielo 
atkarību no ASV dolāra. Vissliktākā situācija ir Venecuēlā, taču krietni 
cīnīties nākas arī Latīņamerikas lielākajai valstij – Brazīlijai. Valsts atrodas 
ilgstošā un dziļā lejupslīdē, kas ir pārņēmusi lielāko daļu tās ekonomikas; 
tā sākās ar eksporta ieņēmumu un kapitālieguldījumu kritumu, kam sekoja 
privātā patēriņa kritums, ko noteica augstā inflācija un vājais darba tirgus. 
Lai gan Brazīlijas valūtas vērtības samazināšanās ir nedaudz palielinājusi 
eksportus, minēto efektu kompensē pieprasījuma no Ķīnas 
samazināšanās. Taču, mūsuprāt, šogad IKP kritums nedaudz palēnināsies, 
un 2017. gada laikā kopaina kļūs gaišāka. Meksikā, šā reģiona otrajā 
lielākajā valstī, izaugsmi ietekmē divi spēki – naftas nozares lejupslīde un 
to daļēji kompensējošie eksporti uz ASV.  

Austrumeiropa – Centrāleiropa ir izturīga pret Krievijas problēmām 
Arī Austrumeiropas valstu (tostarp Centrāleiropas valstu) izaugsmi ietekmē 
divi spēki, taču tās nav atšķirības starp tautsaimniecības nozarēm kā 
Rietumu valstīs, bet gan ģeogrāfiskās atšķirības. Centrāleiropā, jo īpaši 
Polijā un Čehijā, kopaina vēl joprojām ir samērā pozitīva. Arī šajās valstīs 
mājsaimniecību pieprasījums ir būtisks ekonomiskās izaugsmes 
virzītājspēks, palielinoties reālajiem ienākumiem un uzlabojoties stāvoklim 
darba tirgū.  

Krievijas perspektīvas vēl kādu laiku būs problemātiskas. Neskaitot 
strukturālās problēmas, konfliktu ar Ukrainu un ar to saistītās ārvalstu 
tirdzniecības sankcijas, naftas cenu kritums ir būtiski palēninājis tās 
ekonomiskās izaugsmes tempus, radot spiedienu uz rubļa vērtību, 
palielinot inflāciju un samazinot mājsaimniecību pirktspēju. Mūsuprāt, 
šogad negatīvā izaugsme varētu turpināties. Naftas cenu stabilizēšanās un 
sankciju atvieglošana novedīs pie vājas pozitīvas izaugsmes nākamajā 
gadā, taču Krievijas strukturālās problēmas vēl ilgu laiku ierobežos tās 
potenciālu. 

Ziemeļvalstis – stabilitāte Zviedrijā, pretvējš Norvēģijā un Somijā 
Ziemeļvalstīs pastiprinās atšķirīgas perspektīvas. Somiju vajā ieilgusi 
stagnācija. Niecīgais valsts finansējums un konkurētspējas kritums 
mazinājis tās izredzes, taču, mūsuprāt, 2016. un 2017. gadā ir sagaidāma 
neliela izaugsmes tempu palielināšanās. Norvēģijas ekonomikas lejupslīdi 
veicinājušas zemās naftas cenas, kuru radītās sekas ir izplatījušās visā 
tautsaimniecībā, jo sevišķi uz mājsaimniecībām, taču tās izaugsmes tempi 
saglabājušies vēl tīri pieklājīgā līmenī, pateicoties ekonomiskās 
stimulēšanas politikām un vājajai valūtai. Dānijā spēcīgais darba tirgus un 
mājsaimniecību sektors nedaudz turpinās sekmēt valsts atveseļošanos, 
taču, ņemot vērā mazos kapitālieguldījumus un citus faktorus, esam 
pārskatījuši tās izaugsmes prognozes – nedaudz pazeminot tās.  

Zviedrijā izaugsmes tempi radījuši patīkamus pārsteigumus. To galvenais 
iemesls ir patēriņa pieaugums, kas saistīts ar lielajām bēgļu plūsmām. Labo 
2015. gada 4. ceturkšņa rādītāju dēļ ekonomikas izaugsmes līmenis visa 
2015. gada laikā ir sasniedzis nedaudz virs 4 procentiem. Šogad tiek 
prognozēta apmēram līdzīga izaugsme; tās galvenie virzītājspēki būs 
patēriņa palielināšanās un lielāki 
ieguldījumi mājokļu būvniecībā, ko 
lielākoties noteiks imigrācija. 
Lielākos riskus rada nozīmīgie 
izaicinājumi mājokļu un darba 
tirgus politikā, kā arī politiskā 
nedrošība.



2016. gada marts 

Sagaidāmais risks un atdeve pa aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos 

AKTĪVU KLASE LĪMENIS* PROGNOZES         

(12 mēneši) 

PAMATOJUMS 

ATDEVE RISKS 

AKCIJAS 

Pasaulē 1 2 3 4 5 6 7 5,8% 11,0% Ņemot vērā globālās izaugsmes rādītāju vājināšanos, esam samazinājuši 
uzņēmumu peļņas prognozes, pazeminot kopējo paredzamās atdeves 
līmeni līdz apmēram 6 procentiem. Dividenžu ienesīgums palielinājies 
mazliet virs 3 procentiem. Šā aktīvu veida plašā pieejamība nodrošina 
stabilitāti ļoti liela svārstīguma apstākļos. Pastāv lielas atšķirības starp 
dažādiem sektoriem. 

Attīstības 
ekonomikas valstu 
tirgi 

1 2 3 4 5 6 7 6,3% 14,2% Vājāki attīstības valstu ekonomiskie rādītāji un gausie starptautiskās 
tirdzniecības tempi radīs negatīvu ietekmi, taču vēsturiski zemie 
novērtējumi salīdzinājumā ar globālo akciju novērtējumu padarīs attīstības 
valstu tirgus pievilcīgus. Trūkumu vidū minama lielā atkarība no izejvielām, 
ASV dolāra vērtības palielināšanās radītā negatīvā ietekme un augošās ASV 
procentu likmes. Izejvielu eksportētājvalstis kļūs pievilcīgas tikai, 
stabilizējoties cenām. Āzijas valstis labvēlīgi ietekmēs lielā izaugsme un 
izejvielu neto importu apmērs. 

Zviedrija 1 2 3 4 5 6 7 9,0% 12,3% Labi pārvaldītu uzņēmumu apvienošanās dēļ un ciklisku, aizsardzības un 
augošu uzņēmumu līdzvērtīga sadalījuma dēļ pie pašreizējiem 
novērtējumiem Zviedrijas akciju tirgus būs pievilcīgs tik ilgi, kamēr 
saglabāsies stabila ekonomiskā izaugsme. Vājā krona ir sekmējusi izaugsmi, 
taču šis faktors tuvākajā nākotnē var mainīties. Raugoties nākotnē, pastāv 
skaidri riski, kas saistīti ar nekustamā īpašuma tirgu un augstākām procentu 
likmēm nākotnē. 

OBLIGĀCIJAS 

Valsts obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 -3,9% 4,3% Ekonomisko apstākļu stabilizēšanās vai nedaudz augstāks inflācijas līmenis 
var izraisīt pakāpenisku ienesīguma palielināšanos nākamgad, taču pastāv 
negatīvas atdeves risks. 

Augsta kredītreitinga 
uzņēmumu 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 2,8% 3,0% Zems ienesīgums rada mazu potenciālu, taču šis aktīvu veids var dot labus 
rezultātus portfelī, kas iekļauj citus augstāka riska aktīvus. 

Augsta ienesīguma 
uzņēmumu 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 7,8% 3,8% Fiksētā ienākuma aktīvu klases ienesīgums ir ap 4-8%, taču tai ir arī 
acīmredzami lielāks risks nekā, piemēram, augsta kredītreitinga uzņēmumu 
obligācijām. Problēmas rada zemā likviditāte un atkarība no izejvielu tirgus, 
taču tas atspoguļojas cenās. Pieaug bankrotu skaits, galvenokārt, naftas 
nozarē. 

ALTERNATĪVIE IEGULDĪJUMI 

Izejvielas 1 2 3 4 5 6 7 N/A N/A Pakāpeniski samazinoties pieprasījumam no Ķīnas un citām valstīm un 
palielinoties ražošanas jaudām, noticis straujš izejvielu cenu kritums. Šī 
aktīvu klase ir pievilcīga ilgtermiņa perspektīvā, ja līdztekus izejvielu cenām 
palielināsies arī inflācija. Naftas cenas samazināšanās ir, galvenokārt, 
piedāvājuma puses problēma; ja ražotāju darbības kļūs koordinētākas, 
apstākļi mainīsies. 

VALŪTAS 

Valūtu pāris 23.02.2016 2016. g.  
1. cet. 

2016. g. 
2. cet. 

Pamatojums 

EUR/USD 1,10 1,08 1,05 ECB nepieciešams vājāks eiro (tā veic un veiks pasākumus ar ekspansīvu 
monetāro politiku starpniecību), lai apstādinātu deflācijas tendences 
eirozonā. Sagaidāms, ka 2016. gadā ASV dolāra vērtība nedaudz 
palielināsies. 

Līmenis parāda, kā šobrīd (10.02.2016) 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 reģionu stratēģiskā redzējuma ilgtermiņā. Aprēķinu indekss/bāze: Globālo uzņēmumu akcijas – MSCI 
All Country World Index vietējās valūtās. Attīstības valstu tirgi − MSCI EM TR eiro. 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 ir balstīta uz galveno valūtu pāri – EUR/USD. 

 

Avots: SEB Tirgus apskats, 2016. gada marts



 

 

Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Iekšzemes pieprasījums Kopējais preču un pakalpojumu pirkumu apjoms, neatkarīgi no to izcelsmes, valsts patērētājiem, uzņēmumiem 
un valdībām konkrētā laika periodā. Iekšējais pieprasījums: iekšzemes kopprodukts mīnus tīrais izvedums.  

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laika periodā, tirgus vērtība, 
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. 

Privātais mājsaimniecību 
patēriņš 

Naudas summa, ko mājsaimniecības tērē ekonomikā. Tēriņi ietver gan ilglietošanas preces, piemēram, 
veļasmašīnas, gan pamatpreces, piemēram, pārtiku. To dēvē arī par patēriņu. 

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 
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. 

SEB pārskats par ieguldījumiem SEB ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavotais publiskais izdevums. Pārskats par ieguldījumiem sniedz 
lasītājiem padziļinātu skatījumu uz ieguldījumu klimatu un perspektīvu septiņās aktīvu klasēs. Tajā arī sniegti 
padomi par pašreizējiem ieguldījuma mākslas riskiem un iespējām. Visu pārskatu var izlasīt 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 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 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 

 


