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Tirgus apskats 
Kopsavilkums 
Dalītas domas par ekonomisko ciklu  

Vēl pāris gadus globālā izaugsme turpināsies, 
neskatoties uz lielāku politisko nenoteiktību. 
Izaugsmi veicina tādi cikla vēlīnā posma spēki kā 
privātais patēriņš un kapitālieguldījumi, savukārt, 
nepieciešamība pēc arvien lielākiem resursiem 
novedīs pie pakāpeniskas izaugsmes 
palēnināšanās. Ņemot vērā vājo gada sākumu 
eirozonā, esam nedaudz pazeminājuši savu 
prognozi 2018. gadam, taču sagaidām stabilu 
izaugsmi 2019. -2020. gadā. Amerikas 
Savienotajās Valstīs vērojama pretēja aina. Pēc 
spēcīgā gada sākuma esam palielinājuši savu 
prognozi 2018. gadam, savukārt, 2019. - 
2020. gadā prognozējam kritumu. Tirdzniecības 
karš un citi politiskie riski padara šo ainu 
neskaidrāku, taču šoreiz inflācijai nebūtu jārada 
šķēršļi ne izaugsmei, ne procentu likmēm. 
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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 – izaugsme turpinās, tirdzniecības saspīlējumu 
risks 
Pēc īslaicīgas izaugsmes palēnināšanās gada pirmajā 
ceturksnī ekonomiskā aktivitāte ir pieaugusi. 

Izaugsmi veicina darba tirgus apstākļu uzlabošanās, 
samazinātie nodokļi un kapitālieguldījumu 
pieaugums. Inflācijas pieaugums nav bijis dramatisks, 
taču ja ASV vēl vairāk palielinās savus importa 
tarifus, tas ietekmēs gan patēriņa cenas, gan 
izaugsmi. Jūnijā FED palielināja savu bāzes procentu 
likmi. Mūsuprāt, šogad procentu likmes tiks celtas vēl 
divas reizes, arī 2019. gadā likmes tiks celtas 
divreiz. Mūsu prognozētais IKP pieaugums ir 3 % 
2018. gadā un 2,5 % 2019. gadā. 2020. gadā 
izaugsme samazināsies līdz 1,9 %. Balstoties uz 
mūsu samērā optimistisko viedokli par pašreizējām 
problēmām starptautiskajā arēnā, mūsuprāt, 
īstermiņā EUR/USD valūtas kurss varētu nedaudz 
samazināties, taču tas atgūsies un sasniegs 1,15 
2018. gada beigās. 

Eirozona – vājš gada sākums, taču joprojām cerīgas 
prognozes 
Pretēji prognozēm vājais 2018. gada sākums 
ievilkās, taču joprojām esam optimistiski noskaņoti  
par izaugsmi eirozonā, lai gan bažas par tirdzniecību 
rada lejupslīdes riskus. Darba vietu pieaugums 
lieicina, ka uzņēmumi sagaida izaugsmes 
turpināšanos. Spēcīgie darba tirgi un fiskālie stimuli 
atbalstīs mājsaimniecības. Izaugsmes modeļi mainās, 
Vācijas ekonomika ir līdzīgāka ASV ekonomikai, un 
tās izaugsmes tempi nedaudz samazināsies, turpretī 
tādās valstīs kā Francija izaugsme pieaugs. 
Nav politiskas noteiktības par eiro projektu, taču to 
vislabāk var raksturot kā dzīves ikdienas sastāvdaļu. 
Nenoteiktība par Brexit, visticamāk, sasniegs savu 
augstāko punktu pāris turpmāko mēnešu laikā, kad 
būs jānoslēdz sarunas starp AK un ES. Laikposmā no 
2018. līdz 2020. gadam eirozonas IKP ik gadu 
pieaugs 

par apmēram 2%, saglabājoties zemā līmenī. 
Inflācijas un darba algas pieaugums joprojām 
palielinās, taču no zema līmeņa. ECB cels savu bāzes 
likmi tikai 2019. gada vasaras beigās. 

Attīstības valstu tirgi – satraucoša izaugsmes 
palēnināšanās 
Pēdējo mēnešu laikā lielākajā daļā attīstības valstu 
ekonomikas rādītāji bijuši vāji. Ģeopolitiskie 
saspīlējumi, jo sevišķi tirdzniecības karš, noveduši pie 
nenoteiktības un nelielas globālās ekonomiskās 
izaugsmes palēnināšanās. Arī USD vērtības 
pieaugums ir nelabvēlīgi ietekmējis peļņas rādītājus, 
jo daudzām attīstības valstīm ir lieli aizdevumi USD 
valūtā, un spēcīgāks dolārs palielina aizņēmumu 
izmaksas. Tirgus apstākļos, pieaugot ekonomiskās 
izaugsmes tempiem, tas varētu arī neradīt 

problēmas, taču ņemot vērā prognozēto globālās 
izaugsmes palēnināšanos, attiecīgās sekas nebūs 
labvēlīgas. Nesen tas noveda arī pie vairāku 
attīstības valstu valūtu vērtības krituma, un šī 
tendence var turpināties. Starp valūtām, kuru 
vērtība, mūsuprāt, turpinās samazināties, ir Krievijas 
rublis (papildu ASV sankciju dēļ), Turcijas lira, 
Dienvidāfrikas rands un Meksikas peso. 

 

 

 

 

 

 



Ķīna – stabilitāte, taču lēnāka izaugsme 
Tirdzniecības karš ar ASV ir licis Ķīnai pārskatīt savu 
kredītpolitiku, kā arī atvieglot monetārās un fiskālās 
politikas, lai palīdzētu uzturēt vietējo pieprasījumu. 
Saskaņā ar mūsu prognozēm Ķīnas IKP izaugsme 
šogad samazināsies līdz 6,6 %, 2019. gadā - 
6,3 % 2019. gadā un 2020. gadā - 6 %. Vietējā 
pieprasījuma samazināšanos noteiks galvenokārt 
mazais infrastruktūras ieguldījumu apmērs – 
stingrāku kredītpolitiku, kas bija vērstas uz finanšu 
tirgus stabilitātes risku samazināšanu, sekas. 
Aktivitāte tiks uzturēta, pateicoties algu 
pieaugumam, bezdarba līmeņa samazinājumam un 
stabilam patēriņam. 

Zviedrija – ekonomiskās izaugsmes turpināšanās 
Eksportu un nozares un publiskā sektora 
kapitālieguldījumu pieaugums kompensēs kritumu 
mājokļu būvniecības jomā. Mājokļu tirgū ir 
palielinājusies mīkstas piezemēšanās iespēja, lai gan 
lielais nepārdoto mājokļu piedāvājums joprojām rada 
spiedienu uz cenām. Bezdarba līmenis samazināsies 
zem 6% 2018. gada nogalē, taču pamatā esošais 
spiediens uz cenām un algām ir samazinājies. Esam 
pārskatījuši mūsu IKP pieauguma prognozi – no 2,6% 
līdz 2,9% 2018. gadā un no 2,2% līdz 2,4% - 
2019. gadā. 

 
Sagaidāmais risks un ienesīgums dažādām aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos  

AKTĪVU KLASE TAKTISKĀS PROGNOZES (12 mēneši) 

IENESĪGUMS RISKS 
AKCIJAS 

Globālās akcijas  6,7 % 11,8 % 

Attīstības valstu akcijas 
(vietējās valūtas) 

 9 % 13,8 % 

Zviedrija  8,5 % 11,7 % 

OBLIGĀCIJAS 

Valdības obligācijas  -2,6 % 1,5 % 

Ieguldījumu reitinga uzņēmumu 
obligācijas 

 0,2 % 2,9 % 

Spekulatīvās obligācijas  2,7 % 5,1 % 

Attīstības valstu parādzīmes  5,7 % 11,5 % 

ALTERNATĪVIE INSTRUMENTI 

Hedžfondi  3,5 % 6 % 

Izejvielas  2,4 % 10 % 
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 spekulatīvās 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. 
Hedžfondi – HFRX Global Hedge Fund Index ASV dolāros (USD). 

Akcijas  
Optimistiskas, taču neskaidrākas prognozes 
Politiskā nestabilitāte var izmainīt ekonomiskās izaugsmes apstākļus, taču pamatā esošās peļņas tendences 
saglabājušas stabilas. Turpmāko 12 mēnešu laikā akciju cenu pieauguma tempiem būtu jāsasniedz peļņas 
pieauguma tempi (6-8%), taču ir svarīgi minēt to, ka arvien vairāk ieguldītāju pašreiz jau ir pievērsušies 
nākamā posma virzienā, kurā sagaidāma vājāka izaugsme un stiprāks akciju tirgus pretvējš. Mūsuprāt, 
akcijām arī turpmāk būs neliels potenciāls, taču kopumā ir sagaidāma lielāka dinamika. Akciju cenu kāpums 
tik vēlīnā ekonomiskā cikla posmā būs ierobežots, ko noteiks novērtējumi.
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Obligācijas  
Izaicinājumu pilna vide obligācijām 
Piesardzīga monetārās politikas normalizēšanās, tostarp bāzes procentu likmju celšanas, kļūs acīmredzama, jo 
inflācija daudzās valstīs arvien vairāk tuvojas centrālās bankas mērķiem. ASV ekonomiskie rādītāji turpinās 
atbalstīt Federālās rezervju bankas plānotās procentu likmju celšanas. Eiropas Centrālā Banka (ECB) pašreiz 
samazina obligāciju iegāžu apjomu, taču neplānot celt bāzes likmes vēl kādu laiku. Monetārās politikas kļūst 
stingrākas, arvien mazāk atbalstot kredīta tirgu. Esam izvēlējušies uzturēt zemu procentu likmju risku un īsu 
termiņu, dodot priekšroku spekulatīvajām obligācijām, nevis ieguldījumu reitinga obligācijām. Īstermiņa 
prognozes attīstības valstu (AV) tirgu obligācijām vēl joprojām ir neskaidras, taču ilgtermiņā gaidāmi stabili 
rezultāti, ņemot vērā obligāciju novērtējumu līmeni. 

Alternatīvie ieguldījumi  
Tirgus izmaiņas vai nu uzlabos, vai pasliktinās hedžfondu izredzes 
Tirdzniecības karš un ceturkšņa pārskatu spēcīgie rādītāji ir gan peļņas, gan aktīvu klašu rādītāju atšķirību 
pamatā. Ņemot vērā nedaudz piesardzīgākas prognozes par akciju tirgus darbības rezultātiem, tam būtu jānāk 
par labu uz akcijām balstītiem hedžfondiem, kuri laika gaitā spēj variēt savu neto risku. Makro fondiem būtu 
jāpiedzīvo labi laiki, ņemot vērā centrālo banku aktīvo rīcību un dažādu situāciju risināšanu. Uz notikumiem 
balstītas stratēģijas turpina gūt labumu no nepieredzēti spēcīgā korporatīvo darījumu tirgus. 
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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. 

Hedžfondu stratēģijas Tirgus neitrāla stratēģija – hedžfondu pārvaldnieku stratēģija, kuras mērķis ir gūt peļņu no cenu 
svārstībām vienā vai daudzos tirgos. 
Uz notikumu balstīta stratēģija – hedžfondu pārvaldnieka stratēģija, kuras mērķis ir gūt labumu no 
tādiem notikumiem kā uzņēmumu apvienošanās, pārņemšanas un reorganizācijas, kuru rezultātā 
uzņēmumu akciju cenas īslaicīgi varētu nebūt atbilstīgi noteiktas.  
Relatīvās vērtības stratēģija ir daudzu un dažādu stratēģiju apvienojums, kuru pielieto plašam 
vērtspapīru klāsts. Saskaņā ar tās pamatprincipu hedžfonda pārvaldnieks iegādājas vērstpapīru, kura 
cena varētu palielināties, vienlaicīgi pārdodot saistīta vērtspapīra, kura vērtība varētu samazināties, 
īso pozīciju. 
Uz tendencēm balstīta stratēģija (t.i., izejvielu tirdzniecības konsultanti, CTA) – ieguldīšanas stratēģija, 
kas balstās uz tirgus cenu tehnisko analīzi, nevis uz attiecīgo uzņēmumu fundamentālajām stiprajām 
pusēm. Finanšu tirgos tirgotāji un investori, kuri izmanto uz tendencēm balstītu stratēģiju, uzskata, ka 
laika gaitā cenām ir tendence gan palielināties, gan samazināties. Viņi cenšas gūt labumu no minētajām 
tirgus tendencēm, vērojot to pašreizējo virzienu un ņemot to vērā, pieņemot lēmumu par attiecīgā 
vērtspapīra pirkšanu vai pārdošanu. 

Mājsaimniecību (privātais) 
patēriņš  

Darījums, kas ietver ienākumu konta izmantošanu valsts kontā, kas atspoguļo patērētāju tēriņus. 
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  
Spekulatīvās obligācijas 
(High yield bonds) 

Ieguldījuma reitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz 
relatīvi zemu saistību nepildīšanas risku. Spekulatīvās obligācijas (High yield bonds) – obligācijas 
(valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi augstāku saistību nepildīšanas risku 
nekā ieguldījuma reitinga obligācijām. Lielāka saistību nepildīšanas riska dēļ, šīs obligācijas maksā 
augstāku procentu ienākumu, nekā Ieguldījuma reitinga kategorijas 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 spekulatīvām jeb augsta riska obligācijām (junk bonds). 
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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. 

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 vērtība var vai nu palielināties, vai 
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. 

 
  


