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Pasaules ekonomikas apskats īsumā: uzmanības 
centrā atkal spēcīga ekonomika un centrālās bankas 

Pasaules finanšu tirgos ir daudz pozitīvu aspektu, no kuriem 
vissvarīgākā ir plaša ekonomikas izaugsme. Esam sekmīgi 
pārvarējuši vairākus politiskus izaicinājumus, un uzņēmumu 
ceturkšņa pārskati rāda ilgi nepieredzētu pārdošanas un peļņas 
pieaugumu. Tas attiecīgi palieliena arī globālo akciju tirgu. 

Centrālās bankas stimulēšanu sāk aizstāt ar ierobežošanas 
pasākumiem, tomēr lūzuma punkts, kurā centrālo banku likviditāte 
pārstāj stimulēt globālo ekonomiku, vēl nav sasniegts. Domājams, šī 
pārmaiņa sekmēs augstākas procentu likmes, taču tās  ierobežos vājš 
inflācijas spiediens.  

Kopumā optimistiski, kā uz labu pamatu riska aktīviem, raugāmies 
gan uz izaugsmes priekšnoteikumiem, gan uz inflāciju.  

Reģionu apskats 

Plaša izaugsme 
Ekonomikas izaugsme vērojama  gan reģionu, gan valstu, gan sektoru 
mērogā, lai gan ASV izaugsme nav iespaidīga. Ekonomikas spēcīgākās 
sastāvdaļas ir darba tirgi ASV un Eiropā, strauja izaugsme Ķīnā, ko rada 
ražošanas pieaugums, pieaugošie kapitāla izdevumi līdz ar pieaugošo 
jaudas izlietojumu un cikliska ekonomikas atveseļošana dažādās 
attīstības valstīs. Kopējais rezultāts rada spēcīgu kopainu. Sagaidām 
3,8% globālo izaugsmi gan šogad, gan nākamgad un par procenta 
punkta desmito daļu zemāku 2019. gadā. Šāds rezultāts pārsniedz gan 
vidējo izaugsmi, gan konsensu. 

Vispārējos ekonomikas dzinējspēkus var aprakstīt kā pāreju no ilga 
samazināta pieprasījuma perioda uz pieaugošu resursu iztrūkumu. Kopš 
2008. - 2009. gada finanšu krīzes un dziļās lejupslīdes, pasaules 
ekonomika ir cīnījusies ar izteiktu pieprasījuma problēmu. Gala 
pieprasījums privātā patēriņa un kapitāla izdevumu veidā ir bijis zems. 
To ietekmējis zems vispārējais jaudas izlietojums, it īpaši slikts darba 
tirgus. Vienlaikus demogrāfijas pretvēji un mazāks ražīguma pieaugums 
mazinājis izaugsmes potenciālu. 

Ilgu vājas izaugsmes periodu uzturēja agresīva monetārā politika. Gausā 

snieguma dēļ ekonomisti runāja par “sekulāro stagnāciju” – lēnas 

izaugsmes ilgtermiņa stāvokli. Taču beidzamos gados izaugsme – tiesa 

gan neliela – ir novedusi pie izredžu uzlabošanās. Darba tirgi, it sevišķi 
ASV, uzrāda spēcīgu pozīciju. Līdz ar augošām aktīvu cenām pieaudzis 
mājsaimniecību optimisms un zināmā mērā arī vēlme tērēt. 

Tikmēr uzņēmumi pamazām apguvuši savus ražošanas resursus. 
Kopumā mums tagad ir pasaules ekonomika, kurā lielākie reģioni ir 
tikpat kā sasnieguši pilnu jaudas izlietojumu. Tās ir klasiskas ekonomikas 
cikla nobriešanas pazīmes, kas rada cerības, ka resursu trūkuma 
rezultātā pieaugs inflācija. ASV algas ir piemērs vienai no jomām, kurā 

inflācijai “būtu” jāpieaug, it īpaši tagad, kad bezdarba līmenis noslīdējis 
zem tā saucamā līdzsvara līmeņa. Nākotnē mēs sagaidām mazliet lielāku 
samaksu pieaugumu. Inflācijai gandrīz sasniedzot Federālo rezervju 
bankas 2 procentu mērķi, centrālai bankai būs pamats turpināt atcelt 
stimulējošos pasākumus. Tā varēs šo mērķi sasniegt, palielinot galveno 
procentu likmi un sākot samazināt bilanci. Taču svarīgi ievērot, ka šo 
atcelšanu izraisa ārkārtīgi stimulējoša situācija un tas, ka citas centrālās 
bankas, it īpaši Japānas Banka, turpina veicināt ekonomiku ar 
stimulējošām programmām. Vispārējā ekspansīvā monetārā politika 
palīdzēs saglabāt izaugsmi veselīgā līmenī, tai nedaudz samazinoties 
2019. gadā resursu trūkuma dēļ. 

 

Labāka ekonomikas inerce Eiropā 
Iepriekš lielas cerības tika liktas uz ASV ekonomikas izaugsmi. Mēs 
paredzam izaugsmes paātrināšanos, taču ne tādā līmenī, kā gaidīts. 
Fiskālie stimulējošie pasākumi šķietami sagādā vilšanos, jo Trampa 
administrācijai ir grūtības virzīt dažādas reformas. Tikmēr samērā zemais 
mājsaimniecību ietaupījumu līmenis neveicina patēriņa palielināšanos, 

taču izaugsmi var veicināt kapitāla izdevumi un neto eksports vājākas 
ASV dolāra vērtības dēļ. Mēs sagaidām, ka nākamajos pāris gados 
pieaugums būs mazliet virs 2%, nedaudz pārsniedzot ierasto tendenci. 

Pretēji ASV, Eiropa sagādā patīkamus pārsteigumus. Augšupeja ir plaša, 
un to virza gan darba vietu pieaugums, gan optimisms mājsaimniecībās, 
kā arī pieaugums kapitāla izdevumos un eksporta jomā. Arī šeit mēs 
paredzam izaugsmi mazliet virs 2%, gan pārsniedzot konsensu, gan 
ilgtermiņa izaugsmes tendencēs. Politikā šī gada koncentrēšanos uz 
valstu vēlēšanām nomainīs centieni veidot ciešāku sadarbību eirozonā. 
Tikmēr turpināsies Brexit sarunas, kuru redzamākās sekas būs 
Lielbritānijas ekonomikas palēnināšanās. 

Attīstības valstis virza globālo izaugsmi 
Attīstības valstu (AV) ekonomikas arī veicina veselīgu izaugsmi. Ķīnas 
ekonomikas paplašināšanās sagādājusi pozitīvu pārsteigumu, taču 
paredzams, ka šī izaugsme drīz palēnināsies. Indija turpina savu spēcīgo 
izaugsmi. Tādas no precēm atkarīgas valstis kā Krievija un Brazīlija var 
gaidīt cikliskus uzlabojumus, taču tos kavē strukturālas problēmas. JT 
valstīs, kuras analizējām, nākamo pāris gadu laikā sagaidām kopējo 
pieaugumu aptuveni 5% apmērā.  

Aizvien lielāka izaugsme ziemeļvalstīs 
Zviedrijas ekonomika arī jāatzīmē pozitīvi no izaugsmes perspektīvas. 
Mēs paredzam plašu, tendences pārsniedzošu izaugsmi mājokļu 
ieguldījumos kā spēcīgāko virzītājspēku, kam tūlīt seko arī eksporta 
joma. Patēriņš palielināsies lēnāk, neraugoties uz spēcīgo darba tirgu. 
Tāpat mēs arī paredzam pārkaršanas risku, jo gan monetārā, gan fiskālā 
politika turpina paplašināties. Arī citās ziemeļvalstīs paredzama 
turpmāka izaugsme, ko galvenokārt virzīs cikliski uzlabojumi gan 
starptautiskajā, gan valsts līmenī. 

Faktori, kas ietekmē tirgus redzējumu 

Izaugsme un peļņa: ekspansija paplašinās un kļūst spēcīgāka visos 
ekonomikas segmentos visos reģionos. Tā norāda uz stabilitāti, pat ja 
ekonomikas augšupeja ir ilgusi jau labu laiku. Globālā inflācija ir aptuveni 
2%, un sagaidāms, ka saglabāsies šajā līmenī. Tādējādi korporatīvajam 
sektoram rodas labas iespējas palielināt peļņu, bet mēs saglabājam 
veselīgu skepsi attiecībā uz pārmērīgi augstām prognozēm. 

Centrālās bankas: ASV Federālo rezervju sistēma turpina palielināt 
savu galveno procentu likmi un plāno samazināt bilanci (samazināt tai 
piederošo nemainīgo ienākumu investīciju apjomu), kas mazinās 
likviditāti tirgū. Citas centrālās bankas kavējas, un var sagaidīt, ka to 
rīcības kopējā ietekme uz likviditāti saglabāsies pozitīva, taču ne tik 
pozitīva kā iepriekš. Procentu likmēm un peļņai būtu pamazām jāpieaug. 
Tā notiks ekonomikas sistēmā ar augstu parāda apjomu, kas palielinās 
riskus. 

Novērtējumi: šīs vasaras peļņas pieaugums kopā ar nelielu akciju tirgus 
samazināšanos Zviedrijā ir nedaudz samazinājis novērtējumus, taču 
vēsturiskā nozīmē līmenis saglabājas augsts. Salīdzinājumā ar valdības 
obligāciju vai no riska brīvo procentu likmju novērtējumu, kapitāla 
vērtspapīru un korporatīvo kredītu novērtējums ir normalizējies, un 
ekonomikas izaugsme turpināsies. 

Vēlme uzņemties riskus un pozicionēšana: vasaras akciju tirgus 
rezultāti ir ieviesuši noteiktas korekcijas salīdzinājumā ar aktīvu 
kategorijām ar mazāku risku, taču investoru portfeļos joprojām ir liela 
daļa riska aktīvu. Tādēļ mēs daudz neapspriedīsim riska darījumus, lai 
gan vēlme uzņemties risku vēl nav sasniegusi vēsturiskas virsotnes. 

Paredzamā peļņa: rezultāts būs ļoti atkarīgs no pareizām prognozēm 
par izaugsmi. Nākamajos 12 mēnešos mēs paredzam pozitīvu peļņu 
vairumā aktīvu kategoriju. Šī paredzamā peļņa ir mazāka nekā 
vēsturiskais vidējais apjoms, kamēr risks saglabājas. 

Risku piemēri: tirgus dalībnieku novērtēšanas līmeņi un pozicionēšana, 
augsts globālā parāda līmenis, potenciālās negatīvās inflācijas, procentu 
likmju un obligāciju peļņas pieauguma sekas, kā arī centrālās bankas, 
kas pamazām normalizē savas galvenās procentu likmes un bilances. Ja 
ekonomikas cikls sliektos lejup, šiem riskiem būtu milzīga ietekme, taču 
mēs ticam, ka šāda iespēja ir neliela, lai gan ekonomikas atveseļošanas 
un akciju tirgus pieaugums jau notiek kopš 2009. gada.
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Paredzamais risks un peļņa aktīvu kategorijās nākamajos 12 mēnešos  

AKTĪVU KATEGORIJA TAKTISKĀ PROGNOZE (12 mēneši) 

ATDEVE RISKS 

KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI 

Pasaulē  5,7% 11,7% 

Attīstības valstu tirgi  7,5% 13,3% 

Zviedrija  8,7% 12,1% 

 

Valsts obligācijas  -1,6% 1,8% 

Investīciju līmeņa (IL) uzņēmumu obligācijas  -0,2% 3,2% 

Augsta ienesīguma (AI) uzņēmumu 
obligācijas 

 1,3% 5,9% 

Attīstības valstu parāds  5,8% 11,8% 

 

Riska ieguldījumu fondi  3,5% 6,0% 

Preces  N/A 11,5% 

Taktiskā prognozētā peļņa balstīta uz SEB grupas 2017. gada 4. septembra 

oficiālo nostāju. Aprēķinu indekss/pamats: Globālie kapitāla vērtspapīri – MSCI All Country World Index vietējās valūtās. Attīstības valstu tirgi – MSCI EM TR 

vietējās valūtās. Zviedrijas kapitāla vērtspapīri – SIX Portfolio Return Index SEK. Valsts obligācijas – OMRX valsts aizņēmuma obligācijas SEK. Uzņēmumu 

obligācijas (IL un AI) – IBOXX Investment Grade Index USD un IBOXX High Yield Index USD. AV parāds – JP Morgan Emerging Markets Bond Index vietējās 

valūtās. Riska ieguldījumu fondi – HFRX Global Hedge Fund Index USD. 

 

IKP – 
PROCENTUĀLĀS IZMAIŅAS 

PA GADIEM 

2016 2017 (PROGNOZE) 2018 (PROGNOZE) 2019 (PROGNOZE) 

Amerikas Savienotās Valstis 1,5 2,2 2,4 2,0 

Japāna 1,0 1,3 0,8 0,7 

Vācija 1,9 2,1 2,0 1,8 

Ķīna 6,7 6,8 6,4 6,1 

Apvienotā Karaliste 1,8 1,5 1,0 1,2 

Eirozona 1,8 2,1 2,2 2,0 

Ziemeļvalstis 2,1 2,5 2,3 2,2 

Zviedrija 3,2 3,2 2,8 2,4 

Baltijas valstis 2,0 3,5 3,3 3,1 

OECD 1,8 2,1 2,1 1,9 

Attīstības valstu tirgi 4,3 4,9 5,0 5,0 

Pasaulē (PSP)* 3,1 3,8 3,8 3,7 

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

 

Avots: SEB Investīcju apskats, 2017. gada septembris



2017. gada jūnijs 
Terminu skaidrojums 

Lietotie termini Skaidrojums 

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 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. 

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 tādiem, kas pārdoti par cenām, kas ekonomiski nav būtiskas. 

Investīciju līmeņa obligācijas,  
augsta ienesīguma obligācijas 

Investīciju līmeņa obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, kurām piešķirtais kredītreitings liecina par 
salīdzinoši zemu saistību neizpildes risku. Augsta ienesīguma obligācijas ir valsts vai uzņēmumu obligācijas, 
kurām piešķirtais kredītreitings liecina par saistību neizpildes risku, kas ir salīdzinoši augstāks nekā investīciju 
līmeņa obligācijām. Tā kā saistību neizpildes risks ir augstāks, šīs obligācijas maksā lielākus kupona 
maksājumus, proti, ir ienesīgākas nekā investīciju līmeņa obligācijas.  

Lai sniegtu obligāciju kredītkvalitātes vērtējumu, divas galvenās kredītreitingu aģentūras „Standard & Poor's” 
(„S&P”) un „Moody’s” izmanto dažādus apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B. 

Obligācijas, kurām aģentūra „S&P” piešķīrusi apzīmējumus AAA vai AA (augsta kredītkvalitāte) un A vai BBB 
(vidēja kredītkvalitāte), ir uzskatāmas par investīciju līmeņa obligācijām. Zemāks obligāciju kredītreitings 
(apzīmējumi BB, B, CCC utt.) liecina par zemu kredītkvalitāti, un attiecīgās obligācijas parasti dēvē par augsta 
ienesīguma vai augsta riska obligācijām. 

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 iekauj atvērtas tirgus operācijas (aktīvu pirkšanu un 
pārdošanu), procentu likmju maiņu un rezervju apmēra izmaiņas prasības komercbankām. 

Pirktspējas paritāte (PSP) Ekonomikas teorija, kas aplēš nepieciešamo korekciju apmēru valūtas kursam starp valstīm, lai identiskām 
precēm būtu vienāda cena vienā 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 kategorijās. Tajā sniegti arī padomi 
par pašreizējiem ieguldīšanas riskiem un iespējām. Visu apskatu var izlasīt vietnēwww.sebgroup.com 

Ienesīgums Ieguldījuma rentabilitāte. Tas attiecas uz procentu maksājumiem vai dividendēm, ko izmaksā saistībā ar 
vērtspapīriem, un parasti to izsaka procentos gadā, pamatojoties uz ieguldījuma cenu un tā pašreizējo tirgus 
vērtību vai nominālvērtību. 

 
Šajā dokumentā minētā informācija ir sniegta tikai informatīvos nolūkos. Šī informācija nav uzskatāma par rekomendāciju vai konsultāciju investīciju jautājumos, 
un tā nav kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Šajā dokumentā minētie materiāli un produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas 
Savienoto Valstu (ASV) teritorijā vai personām, kas ir ASV rezidenti jeb tā saucamie ASV pilsoņi, un šāda izplatīšana vai pārdošana var tikt uzskatīta par 
pretlikumīgu. SEB nav atbildīga par investīciju lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz minēto informāciju. Sniegtās informācijas pamatā ir dati, kas iegūti no 
avotiem, kurus SEB uzskata par uzticamiem. SEB neuzņemas atbildību par šajā dokumentā minētās informācijas precizitāti vai pilnīgumu, vai par jebkādiem 
zaudējumiem, kas varētu rasties, izmantojot nepilnīgu informāciju. 
Investīcijas akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistītas ar iespējām un risku. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Atsevišķos 
gadījumos zaudējumi var būt lielāki nekā sākotnējās investīcijas. Ja investīcijas tiek veiktas ārvalstu tirgos, peļņu var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Minēto 
investīciju produktu un finanšu indeksu ienesīgums iepriekšējos vai nākamajos periodos negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē, nedz arī ir uzskatāms par 
orientējošu rādītāju attiecībā uz turpmāko ienesīgumu. 
Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulatīvos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar investīcijām 
attiecīgajā fondā, un izvērtēt visus riskus, kas saistīti ar attiecīgo ieguldījumu, kā arī apsvērt ieguldījuma atbilstību un piemērotību. Ja nepieciešams, plašāku 

skaidrojumu Jums sniegs SEB konsultants vai – nodokļu jautājumos – attiecīgās jomas speciālists. Vispārīga informācija par investīciju jautājumiem un 
vērtspapīriem pieejama SEB tīmekļa vietnē https://www.seb.lv 

 
  


