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Pasaules ekonomikas apskats īsumā 

Kopš iepriekšējā Tirgus apskata (2016. gada jūnijā) ir palielinājusies 
politiskā nenoteiktība, savukārt ekonomikas aina ir nostabilizējusies. 
Viens no politisko bažu iemesliem ir Brexit process. Tā sekas var būt 
nozīmīgas -  ja sarunas nebūs veiksmīgas, grūtības var piedzīvot viss 
ES projekts. Prezidenta vēlēšanas ASV var radīt pamatīgu troksni 
finanšu tirgos šoruden; bažas rada jauni terora akti un politiskās 
nekārtības Turcijā. Tomēr mēs ceram uz labvēlīgu iznākumu Brexit 
procesā, kā arī uz Hilarijas Klintones uzvaru novembrī. Visiem citiem 
faktoriem saglabājoties nemainīgiem, iepriekšminētajam būtu 
jānodrošina stabilitāte tirgū. 

Ekonomiskā ziņā šovasar likām cerības uz izaugsmes tempu 
palielināšanos, taču laiks rādīs, vai šīs cerības attaisnosies. ASV 
ekonomika pašlaik uzrāda skaidrus paātrinājuma tempus, kamēr 
Ķīnas izaugsmes tempi, šķiet, ir ievirzījušies mierīgā lejupslīdē. Eiropā 
joprojām ir pieticīga izaugsme, kamēr situācija attīstības valstu tirgos 
stabilizējas līdz ar izejvielu cenām. Lielākās centrālās bankas 
piesardzīgi vērtē pasākumus, kas vērsti uz izaugsmes tempu 
uzturēšanu. Mēs vēl neprognozējam tradicionālo pieaugumu 
saimnieciskās darbības apjomā. Ņemot vērā demogrāfiskās 
problēmas, lēnāku darba ražīguma pieaugumu un milzīgo 
parādsaistību klāstu, turpmāk mums visticamāk jārēķinās ar 
lēnākiem izaugsmes tempiem. Lēna izaugsme, zema inflācija, zemas 
procentu likmes un zemāka atdeve no riska aktīviem visticamāk kļūs 
par ierastiem apstākļiem. 

Reģionu apskats 

ASV – apstākļu uzlabošanās prognozes 
Jaunākā statistika ir iepriecinošāka par gada pirmajiem diviem 
ceturkšņiem. Labāki rādītāji, finanšu tirgu atbalsts zemāku procentu 
likmju un valūtas maiņas kursu ziņā, kā arī mazāka vilcināšanās no 
naftas rūpniecības puses, vieš cerība par izaugsmes tempu pieaugumu 
gada otrajā pusē. Salīdzinoši augsti uzkrājumi un stabils darba tirgus 
visticamāk sekmēs izaugsmes tempus; savukārt, rūpnieciskajā ražošanā 
ir pārvarēts lejupslīdes periods. Tiesa gan, darba tirgus varētu kļūt 
ierobežotāks, kas nozīmē iespējamu algu inflācijas palielināšanos. 
Straujāku izaugsmes tempu dēļ palielināsies arī bāzes inflācija. Tādējādi, 
mūsuprāt, vēl viena bāzes procentu likmes celšana ir gaidāma šā gada 
decembrī, kam sekos divas likmju celšanas 2017. un 2018. gadā. Ņemot 
vērā ekonomikas stabilitāti un darba tirgus ierobežojumus, prognozējam 
lielāku likmju celšanu skaitu nekā vairākums. Šoruden notiekošās 
prezidenta vēlēšanas noteiks mediju dienas kārtību un, iespējams, 
satricinās tirgu. Pamatojoties uz Donalda Trampa nesenajām ķibelēm 
plašsaziņas līdzekļos, mūsuprāt, novembra vēlēšanās sagaidāma 
Hilarijas Klintones uzvara. 

Eirozona – patērētāji nepadodas negaisa mākoņiem 
Eirozonā izaicinājumu netrūkst, īpaši politiskajā jomā, tomēr 
ekonomiskās attīstības virziens joprojām ir pareizs. Mājsaimniecības 
turpina būt galvenais virzītājspēks, pateicoties darbavietu skaita 
pieaugumam un aktīvu cenu palielinājumam. Daļēji pateicoties samērā 
mazajam resursu patēriņam, Eiropas Centrālā banka (ECB) var ilgi 
turpināt savu ekspansīvo monetāro politiku, taču vājie globālās 
izaugsmes tempi un ilgstoši vājie rūpnieciskā ražošanas rādītāji ir 
kavējuši IKP pieaugumu. Liela daļa slikto aizdevumu eirozonas banku 
sektorā var radīt risku, ka pieejamais kapitāls uzņēmumiem būs 
ierobežots, un tas apgrūtinās investīciju veikšanu uzņēmējdarbībā. 
Sliktāki rezultāti ir Francijai un Itālijai (kur ir vājākais banku sektors), 
tomēr tos kompensē veselīga izaugsme Spānijā un zināmā mērā arī 
Vācijā. Kopumā vērtējot, mūsuprāt, eirozonā 2017. - 2018. gadā 
sagaidāma stabila un pienācīga izaugsme, taču to nevarēs dēvēt par 
ekonomisko uzplaukumu. Brexit radīs, galvenokārt, politisko risku. 

 
 
Ķīna – īstermiņa mērķi, ilgtermiņa rūpes 
Ķīnas ekonomika turpina attīstīties veselīgā tempā, un vājāku rādītāju 
riski ir samazinājušies, vismaz īstermiņā. Valsts atbalsts, izmantojot, 

galvenokārt, monetāro politiku, ir bijis svarīgs faktors, taču nav 
paātrinājis izaugsmes tempus. Fiskālo politiku tagad paredzēts pārņemt 
ar valdības ieguldījumu starpniecību, taču arī šī ietekme izzudīs, un 
izaugsmes tempi kontrolēti palēnināsies. Pakalpojumi joprojām 
palielinās ekonomikas  izaugsmes tempus, pateicoties stabilākam darba 
tirgum, nevis valsts mērķiem. Ambiciozi izaugsmes mērķi drīzāk var 
kavēt ilgtermiņa reformas. Piemēram,  kredītu tirgū īstermiņa izaugsme 
apdraud ilgtermiņa stabilitāti. Tas arī ir lielākais risks situācijā, kad 
mājokļu tirgus stāvoklis uzlabojas. Mūsuprāt, iestādes var pārvaldīt 
riskus, ko rada pārmērīga kreditēšana, jo īpaši neefektīvajiem valsts 
rūpniecības uzņēmumiem. 

Attīstības valstu tirgi (iepriekš Ķīna) – izejvielu vētra norimst 
Citos attīstības valstu tirgos situācija nav viendabīga, kaut arī atšķirības 
starp spēcīgajām un vājajām valstīm turpina samazināties. Proti, valstis, 
kuru problēmas saistītas ar atkarību no izejvielām, sāk manīt gaismu 
tuneļa galā, stabilizējoties naftas un citu izejvielu cenām. Vēl viens 
pozitīvs faktors ir zemāka inflācija Krievijā, kas palēnina privātā patēriņa 
samazināšanos, kamēr rūpniecībā vērojama augšupeja. Arī Brazīlijā 
negatīvs IKP pieaugums pārtaps pozitīvā jau nākamgad, pateicoties 
eksporta pieaugumam pēc krasas valūtas devalvācijas. Taču, raugoties 
nākotnē, pieauguma tempi būs pieticīgi gan abās minētajās valstīs, gan 
citās no izejvielām atkarīgās valstīs. 

Kopējā attīstības valstu aina ir gaišāka. Indijā izaugsmes tempi joprojām 
ir visstraujākie, tos virza privātais patēriņš. Indijas izaugsmes pieauguma 
tempus palīdzēs uzturēt dažas nozīmīgas reformas, piemēram, ilgi 
gaidītā valsts preču un pakalpojumu nodokļa (GST) ieviešana. Citās 
Āzijas valstīs situācija ir stabila un izaugsmes rādītāji – labi. Tas pats 
attiecas arī uz tādām valstīm kā Polija, Čehijas Republika un Ungārija, 
kur iekšzemes pieprasījuma un pienācīgas eksporta perspektīvas (ar 
Vāciju kā galveno tirdzniecības partneri) nodrošinās izaugsmi. 

Ziemeļvalstis: Zviedrija – priekšgalā, citās valstīs notiek atgūšanās 
Ziemeļvalstis (izņemot Zviedriju) cīnās ar dažādām grūtībām, taču to 
izaugsmes perspektīvas ir labas. Norvēģijā, visticamāk, izzudīs naftas 
nozares kraso samazinājumu negatīvā ietekme. Pamatojoties uz liberālu 
monetāro politiku un tā rezultātā notikušo kronas vājināšanos, kā arī 
stimulējošu fiskālo politiku, izaugsmes tempi ir uzlabojušies 
salīdzinājumā ar pērnās ziemas rādītājiem. Tomēr atveseļošanos kavē 
pastāvīga investīciju samazināšanās naftas nozarē, kā arī vājais privātais 
patēriņš. Mūsuprāt, sagaidāma ilgstoša, piesardzīga augšupeja. Dānijas 
ekonomika sāk atlabt pēc vājajiem 2015. gada rādītājiem. Šis process ir 
negaidīti lēns, taču, pateicoties privātā patēriņa pienācīgajiem 
izaugsmes tempiem un lielākiem kapitālieguldījumiem, izaugsmes tempi 
nākamgad palielināsies līdz samērā labam līmenim. Somija ir tikusi galā 
ar savām lielākajām ekonomiskajām problēmām; arī šeit situācija kļūst 
gaišāka. Darba tirgus, patērētāju uzticība un būvniecības tirgus ir pozitīvi 
spēki. Taču ilgstošā lejupslīde ir atstājusi negatīvu iespaidu, piemēram, 
uz darba tirgu. Vājais valsts finansējums ir vēl viens iemesls, kāpēc 
ekonomikas uzlabošanās būs lēna. 

Attiecīgi eksportu apjoms pirmajā pusgadā bija zemāks nekā plānots; 
esam samazinājuši prognozes par Zviedrijas izaugsmi 2016. gadā. Tomēr 
sagaidām, ka izaugsmes tempi turpinās pieaugt, sasniedzot vienus no 
augstākajiem rādītājiem Eiropā. Izaugsmi galvenokārt nosaka strauja 
mājokļu būvniecības un valsts patēriņa palielināšanās, pateicoties pērnā 
gada bēgļu pieplūdumam. Šī ietekme izzudīs 2017. - 2018. gadā, izraisot 
lejupslīdi, taču izaugsmes tempi saglabāsies stabili. Darba tirgus ir 
uzrādījis stabilus rādītājus, izraisot stingrāku resursu stāvokli. No otras 
puses, līdz ar starptautiskām norisēm inflācijas spiediens nākamgad 
saglabāsies zems, nesasniedzot Riksbank 2% mērķi. Kopā ar turpināto 
ekspansīvo monetāro politiku 
citās valstīs, mūsuprāt, Riksbank 
paplašinās savu obligāciju 
iegādes programmu līdz 
nākamajai vasarai un atliks 
procentu likmes celšanu līdz 
2017. gada rudenim.



2016. gada septembris 

Mūsu makro analīzes secinājumi  
• Ķīnā notiek izaugsmes tempu stabilizēšanās, šķiet, tie palielināsies arī ASV, taču lejupslīdes risks lielā mērā atklājas akciju cenās. 
• Ir palielinājušies politiskie riski: Brexit, vēlēšanas ASV, ģeopolitiskā spriedze. 
• Brexit balsojuma ietekme uz ekonomiku ir mazāka nekā prognozēts līdz šim, tādējādi tā nav tirgus analīzes centrā. Taču ar Brexit saistītie 

jautājumi var aktualizēties nākamgad, sākoties sarunām par to. 
• Prezidenta vēlēšanas ASV var atkal satricināt tirgu. Par vēlēšanu iznākumu skaidrības nav, taču Klintones uzvara būtu labvēlīgāka. 
• Arvien biežāk dzirdams par “laicīgo stagnāciju” – lēnajiem izaugsmes tempiem ilgtermiņā, kas pazemina procentu likmes, obligāciju 

ienesīgumu un uzņēmumu peļņas pieaugumu. Vai tas attaisno augstākus novērtējumus? 
• Centrālo banku stimulēšanas pasākumi arī turpmāk ir nepieciešami gan Eiropā, gan Japānā; tuvojas laiks, kad Federālo rezervju banka 

(FED) atkal cels bāzes procentu likmi. 
• Attīstības valstu tautsaimniecība ir stabilizējusies, pateicoties izejvielu cenām un FED. Atgūstas problēmu novājinātās valstis, taču riski 

saglabājas. 
 

Sagaidāmais risks un atdeve pa aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos  

AKTĪVU KLASE LĪMENIS* PROGNOZES (12 mēnešiem) 

ATDEVE RISKS 

AKCIJAS 

Pasaulē 1 2 3 4 5 6 7 5,5 % 14,3 % 

Attīstības valstu tirgi (AVT) 1 2 3 4 5 6 7 6,7 % 17,1 % 

Zviedrija 1 2 3 4 5 6 7 9,1 % 14,7 % 

OBLIGĀCIJAS 

Valdības obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 -0,7 % 2,6 % 

Augsta kredītreitinga uzņēmumu obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 1,6 % 2,8 % 

Augsta ienesīguma uzņēmumu obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 5,3 % 4,9 % 

ALTERNATĪVIE IEGULDĪJUMI 

Riska fondi 1 2 3 4 5 6 7 N/A N/A 

Izejvielas 1 2 3 4 5 6 7 N/A N/A 

VALŪTAS 

Valūtas pāris 2016. gada 31 augusts 2016. GADA 3. CET. 2016. GADA 4. CET. 

EUR/USD 1,11 1,11 1,08 

"Līmenis" parāda, kā pašlaik (17.08.2016) tiek vērtēts konkrētais aktīvu veids vērtspapīru portfeļa sastāvā. Šie līmeņi tiek pastāvīgi koriģēti 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 vietējās valūtās. Zviedrijas uzņēmumu akcijas − SIX Portfolio Return Index SEK, 
Valdības obligācijas − OMRX valsts aizņēmuma 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. Riska fondi − HFRX 
Global Hedge Fund Index USD. 

 

IKP – 
GADU GRIEZUMĀ 

PROCENTUĀLĀS IZMAIŅAS 

2015 2016 (PROGNOZE) 2016 (PROGNOZE) 

Amerikas Savienotās Valstis 2,6 1,6 2,4 

Japāna 0,5 0,5 0,5 

Vācija 1,7 1,7 1,6 

Ķīna 6,9 6,6 6,3 

Apvienotā Karaliste 2,2 1,7 0,9 

Eirozona 1,7 1,6 1,7 

Ziemeļvalstis 2,2 2,1 2,0 

Zviedrija 4,2 3,7 2,8 

Baltijas valstis 1,8 2,2 2,8 

ESAO 2,3 1,7 2,0 

Pasaulē (PSP) * 3,1 3,1 3,5 

* PSP = pirktspējas paritāte; valstu rādītāji ir koriģēti, lai ņemtu vērā cenu atšķirības. 

 

Avots: SEB Tirgus apskats, 2016. gada septembris



2016. gada septembris 
Terminoloģijas paskaidrojums 

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 ir vienāds ar iekšzemes kopproduktu, atskaitot tīros 
eksportus  

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 

Darījumi valsts kontā, kuri atspoguļo tēriņus patēriņam. Tie ir rezidentu mājsaimniecību izdevumi par individuālā 
patēriņa precēm un pakalpojumiem, tostarp tādi, ko pārdod par cenām, kas nav ekonomiski nozīmīgus. 

Augsta kredītreitinga obligācijas  
Augsta ienesīguma obligācijas 

Augsta kredītreitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmumu obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz 
salīdzinoši zemu saistību nepildīšanas risku. Augsta kredītreitinga obligācijas - obligācijas (valsts vai uzņēmumu 
obligācijas), kuru kredītreitingi norāda uz salīdzinoši zemu saistību nepildīšanas risku.  Lielāka saistību 
nepildīšanas risk dēļ 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.  

Pirktspējas paritāte (PSP) Ekonomikas teorija, kas nosaka nepieciešamās valstu valūtas maiņas kursa korekcijas apmēru, lai panāktu, ka 
identiskām precēm ir vienāda cena, kad to vērtība tiek izteikta vienā un tajā pašā valūtā.  

SEB Tirgus apskats SEB ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavotais publiskais izdevums. Tirgus apskats 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 ne 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 nav atbildīgs 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 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 

 
  


