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Pasaules ekonomikas apskats īsumā: Esiet gatavi, ka 
svārstīgums var palielināties  

Iepriekšējā gadā bija vērojams būtisks akciju tirgus kāpums un 
rekordzems svārstīguma līmenis, ko nodrošināja tādi faktori kā 
spēcīgi ekonomiskās izaugsmes tempi, kas neietekmēja inflāciju, 
stabili peļņas rādītāji ar palielināšanās tendenci, ilgstoši ļoti zemas 
procentu likmes un līdzekļu iepludināšana ekonomikā no centrālo 
banku puses. Mūsuprāt, 2018. gadā daži no minētajiem rādītājiem 
varētu pasliktināties, un jau gada sākumā esam pieredzējuši lielāku 
svārstīgumu. Tas nozīmē, ka, neskatoties uz pozitīvajām tendencēm, 
turpmāko periodu rezultāti un peļņas rādītāji var būt vājāki, nekā līdz 
šim. Kopumā 2018. gadā sagaidām pozitīvu, taču zemāku 
ienesīgumu. 

RISKA LĪMENIS 
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NEDAUDZ PAAUGSTINĀTS PAAUGSTINĀTS 
Mēs nosakām riska līmeni atbilstoši akciju īpatsvaram diversificētā portfelī. Akciju 
īpatsvara raksturošanai izmanto terminus: pazemināts, neitrāls vai paaugstināts. Neitrālu 
īpatsvaru ietekmē attiecīgā individuālā portfeļa izvēlētais riska profils. 

Ekonomikas apskats – reģioni 
ASV izaugsmes rādītāji palielinājušies veselīgā tempā 
Pēdējo mēnešu laikā ASV ekonomiskie rādītāji kopumā bijuši labāki, 
nekā prognozēts. Izaugsmes pamatā vēl joprojām ir spēcīgs privātais 
patēriņš, labi eksporta pieauguma tempi un lielāki ieguldījumi 
uzņēmējdarbībā. Trampa administrācijas apstiprinātā nodokļu 
samazināšana, šķiet, ietekmēs izaugsmi nedaudz vairāk, nekā 
prognozēts iepriekš, jo īpaši 2019. gadā. Nodokļu samazinājums netiek 
kompensēts, tādēļ tas vājinās federālo finanšu stāvokli. Saskaņā ar mūsu 
prognozēm ASV izaugsme turpināsies, tāpēc esam pārskatījuši savu IKP 
prognozi uz 2,8% 2018. gadā un 2,5% 2019. gadā. 

Eirozonā turpinās ekonomiskā stabilitāte 
Eirozonā valda optimisms par tās politisko un ekonomisko nākotni. 
Izaugsme šajā reģionā ir vērojama plašā ģeogrāfiskajā teritorijā. 
Uzņēmumiem ir labs preču un pakalpojumu noiets gan vietējos, gan 
ārējos tirgos. IKP izaugsmes tempi turpinās palielināties, sasniedzot 
2,5% 2018. gadā un 2,2% - nākamgad. Vēl nav skaidrības par 
sadarbības mehānismiem eirozonā, taču reformu process ir nedaudz 
pavirzījies uz priekšu, un, mūsuprāt, īstermiņā negatīva ietekme uz 
finanšu tirgiem nav gaidāma. Mūsuprāt, arī Brexit process neatstās 
nopietnas sekas, izņemot tā negatīvo ietekmi uz Apvienotās Karalistes 
ekonomiku. Saskaņā ar mūsu prognozēm Eiropas Centrālā banka 
šoruden izbeigs savas kvantitatīvās mīkstināšanas programmas 
īstenošanu un 2019. gadā varam sagaidīt pirmo procentu likmju 
palielināšanu. 

Attīstības valstu tirgi – daudz pozitīvu ziņu 
Vairums attīstības valstu veicina veselīgu globālo izaugsmi. Pasaules 
tirdzniecībā acīmredzami ir atsākusies augšupeja, kas nāk par labu šīm 
bieži vien uz eksportu orientētajām valstīm. Apvienojumā ar izejvielu 
cenu stabilizēšanos un uzlabojumiem tekošo kontu atlikumos 
visvājākajās valstīs, kopējā situācija šajos tirgos ir labāka salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem. Attīstības valstu starpā visstraujākie izaugsmes 
tempi ir novērojami Āzijā, turpretī gan Krievijas, gan no izejvielu eksporta 
atkarīgo Latīņamerikas valstu izaugsmes tempi ir lēnāki, taču dinamika ir 
labāka nekā pēdējo gadu laikā. Arī daudzas Austrumeiropas valstis 
uzrāda labus ekonomiskos rādītājus.  

Ķīna – ar vienu kāju uz gāzes pedāļa, ar otru – uz bremzes pedāļa 
Ķīnas ekonomiskie rādītāji vēl joprojām ir iespaidīgi un tos pamatā 
veicina divi faktori. Pirmkārt, globālo ekonomisko apstākļu 
stabilizēšanās ir veicinājusi eksporta pieaugumu. Otrkārt, kreditēšanas 
noteikumu atvieglošana ir veicinājusi hipotekārās kreditēšanas 
pieaugumu, padarot mājokļu cenas pievilcīgākas, veicinot celtniecības 
apjomu pieaugumu un labvēlīgi ietekmējot mājsaimniecību labklājību. 
Ekonomikas attīstības tempu straujais kāpums ļaus Ķīnas varas iestādēm 
ierobežot tās monetāro politiku un kredītu tirgu, kas samazinās finanšu 
riskus, taču palēninās izaugsmes tempus. Nesen notikušā Komunistiskās 

partijas kongresa rezultātā līderiem būs lielāka brīvība reformu 
īstenošanā. Saskaņā ar mūsu prognozēm Ķīnas ekonomikas izaugsmes 
tempi kontrolēti palēnināsies, sasniedzot IKP pieaugumu 6,6 % 
2018. gadā un 6,2 % - 2019. gadā. 

Zviedrijā – laba dinamika 
Vairums norāžu liecina par Zviedrijas ekonomiskās izaugsmes 
turpināšanos, lai gan to bremzēs nesen piedzīvotais mājokļu cenu 
kritums, un mājokļu būvniecības nozares ietekme uz IKP šogad mainīsies 
no pozitīvas uz negatīvu ietekmi. Pastāv arī lejupslīdes risks, ja kopējais 
cenu kritums pārsniegs 10 % saskaņā ar mūsu prognozēm. Tikmēr IKP 
izaugsmi uztur stingrie starptautiskie nosacījumi; šajā ziņā īpaši svarīga 
loma ir spēcīgas Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmes faktoram. 
Vājā Zviedrijas krona ir papildu stimuls eksportam un 
kapitālieguldījumiem rūpniecības nozarēs. Nekādas pazīmes neliecina, 
ka mājokļu cenu kritums ir nelabvēlīgi ietekmējis mājsaimniecības. 
Pirktspējas uzlabošanās, ko noteicis darbavietu skaita pieaugums un 
ekspansīvā fiskālā politika, iespējams, vēl vairāk palielinās patēriņu 
nākamo pāris gadu laikā. Rekordlielais mājsaimniecību uzkrājumu 
rādītājs nodrošina turpmāko izaugsmes potenciālu. Kopumā, mūsuprāt, 
IKP pieauguma tempi palēnināsies, sasniedzot 2,6 % šogad un 2,4 % - 
2019. gadā. 

Faktori, uz kuriem balstīts mūsu tirgus apskats 

Izaugsmes tempi un peļņas rādītāji: Sagaidāms, ka globālā izaugsme 
sasniegs gandrīz 4 % gan 2018., gan arī 2019. gadā, inflācijas rādītājiem 
saglabājoties ap 2 %. Un tie ir labvēlīgi apstākļi uzņēmumiem, sekmējot 
turpmāko peļņas rādītāju pieaugumu. Turklāt daudzi uzņēmumi gūs 
labumu no ASV uzsāktās nodokļu reformas. Sagaidāms, ka globālais 
ienākumu pieaugums šogad varētu sasniegt 10 %. Līdz ar to ir 
sagaidāmas īstermiņa inflācijas tendences, taču, mūsuprāt, diez vai ir 
gaidāmi pastāvīgi pieaugoši inflācijas rādītāji.  

Centrālās bankas: Mūsuprāt, 2018. gadā ASV Federālo rezervju banka 
cels bāzes procentu likmes četras reizes, kā arī samazinās savus kopējos 
aktīvus (tai piederošo fiksēta ienākuma investīciju apmēru), tādējādi 
samazinot tirgus likviditāti. Citas centrālās bankas šajā ziņā atpaliek, un 
sagaidāms, ka to darbības varētu saglabāt pozitīvu ietekmi, tomēr, 
mazākā mērā nekā iepriekš. Lūzuma punkts varētu iestāties jau šī gada 
septembrī, kad Eiropas Centrālā banka pārtrauks obligāciju atpirkšanas 
programmu. Zviedrijas Riksbank turpina īstenot ekspansīvu monetāro 
politiku, kas var novest pie procentu likmju palielināšanās, kas savukārt 
palielinās risku līmeni, ņemot vērā augsto globālo parādsaistību apjomu. 

Cenu līmenis: Lielākajai daļai finanšu aktīvu ir novērojams augsts cenu 
līmenis salīdzinājumā ar vēsturiskajām cenām. Tas ir riskanti, tāpēc, lai 
nepieļautu satraukuma palielināšanos tirgū, izaugsmes tempiem 
jāsaglabājas veselīgā apmērā.  

Riska apetīte un aktīvu izvietošana: Riska apetīte un aktīvu 
izvietošana parasti iet roku rokā ar cenu līmeni gadījumos, kad pasaule ir 
ekonomiskā cikla pēdējā posmā, kā tas ir šobrīd. Cenas ir augstas, turklāt 
ieguldītājiem, kuru riska apetīte ir augsta, ir agresīvi portfeļi. 

Sagaidāmais ienesīgums: Mūsuprāt, turpmāko 12 mēnešu laikā 
lielākajai daļai aktīvu klašu sagaidāms pozitīvs ienesīgums, tomēr tā 
līmenis būs zemāks nekā vēsturiskie vidējie rādītāji, kamēr riska līmenis 
saglabāsies nemainīgs. Šī prognoze ir atkarīga no mūsu optimistiskās 
ekonomiskās prognozes pareizības. 

Risku piemēri: Ekonomiskā cikla lejupslīdei noteikti būtu nozīmīgas 
sekas, taču recesijas risks ir zems. Cenas ir augstas, no vēsturiskā 
aspekta raugoties. Pēc lielām likviditātes injekcijām un rekordzemo 
procentu likmju perioda ir 
sagaidāms, ka 2018. gadā un 
turpmākajos gados centrālās 
bankas pakāpeniski normalizēs 
savas politikas, kas nozīmē 
būtiska “subsidēšanas” faktora 
izzušanu. Globālo parādsaistību 
apmērs ir augsts. Šur un tur ir 
manāmas mājokļu cenu 
samazināšanās pazīmes.
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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  6,9 % 12,6 % 

Attīstības valstu akcijas  9,3% 14,3 % 

Zviedrijas akcijas  9,0% 13,0 % 

OBLIGĀCIJAS 

Valdības obligācijas  -3,0% 1,7% 

Ieguldījumu reitinga uzņēmumu obligācijas  1,1% 3,1% 

Augsta ienesīguma uzņēmumu obligācijas  3,0% 5,2% 

Attīstības valstu parādzīmes  3,5% 11,3% 

ALTERNATĪVIE INSTRUMENTI  

Hedge fondi  3,5% 6,0% 

Izejvielas  N/A 1,6% 

Taktiskais sagaidāmais ienesīgums balstās uz SEB House View pēc stāvokļa 2017. gada 4. septembrī. 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 ienes;iguma 
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. Hedge fondi – HFRX Global Hedge Fund Index ASV dolāros (USD). 

 

IKP – 
PROCENTUĀLĀS IZMAIŅAS 

GADU GRIEZUMĀ 

2016 

 

2017 2018 (PROGNOZE) 2019 (PROGNOZE) 

Amerikas Savienotās Valstis 1,5 2,3 2,8 (2,6)* 2,5 (2,0)* 

Japāna 1,0 1,5 1,2 (1,2)* 1,0 (1,0)* 

Vācija 1,9 2,2 2,5 (2,2)* 2,2 (2,0)* 

Ķīna 6,7 6,9 6,6 (6,6)* 6,2 (6,2)* 

Lielbritānija 1,8 1,8 1,4 (1,3)* 1,1 (1,1)* 

Eirozona 1,8 2,3 2,5 (2,3)* 2,2 (2,1)* 

Ziemeļvalstis 2,2 2,4 2,4 (2,3)* 2,3 (2,1)* 

Baltijas valstis 2,2 4.2 3,5 (3,4)* 3,2 (3,1)* 

ESAO (OECD) 1,8 2,4 2,5 (2,3)* 2,2 (2,0)* 

Attīstības valstu tirgi 4,3 5,0 5,2 (5,1)* 5,1 (5,1)* 

Pasaulē (PP)** 3,2 3,9 4,0 (3,9)* 3,9 (3,8)* 

* Iepriekšējā prognoze (2017. gada decembrī) 

** PP= Pirktspējas paritāte; valstu rādītāji ir koriģēti, lai atspoguļotu cenu atšķirības. 

 

Avots: SEB Investment Outlook, 2018. gada februāris



2018. gada marts 
Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotie termini 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. 

Mājsaimniecību (privātais) 
patēriņš 

Rezidentu mājsaimniecību izdevumi, kas radušies, maksājot par individuālā patēriņa precēm un pakalpojumiem, 
tostarp tādām, kas pārdotas par cenām, kas ekonomiski nav būtiskas. 

Ieguldījumu reitinga obligācijas  
Augsta ienesīguma obligācijas 
(High yield bonds) 

Ieguldījuma reitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi zemu 
saistību nepildīšanas risku. Augstas ienesīguma obligācijas (High yield bonds) – obligācijas (valsts vai 
uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi augstāku saistību nepildīšanas risku nekā ieguldījuma 
reitinga obligācijām. Pastāvot augstākam saistību nepildīšanas riskam, šīs obligācijas maksā augstāku procentu 
ienākumu, nekā ieguldījuma reitinga 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 augstas 
ienesīguma obligācijām 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. 

Pirktspējas paritāte  Ekonomikas teorija, kas nosaka nepieciešamo korekciju apmēru valūtas kursam starp valstīm, lai identiskām 
precēm būtu vienāda cena, ja tā tiek izteikta vienā valūtā. 

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 

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 sniegta 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 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 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 

 
  


