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Iepriekšējā Tirgus apskatā (2019. gada maijā) norādījām, 
ka esam samazinājuši savu riska toleranci un ka pozitīvs 
potenciāls rastos, ja ekonomika, jo īpaši starptautiskā 
tirdzniecība un ražošanas nozare, stabilizētos un atgūtu 
savu dinamiku. Tas nav noticis. Tā vietā minētie 
ekonomikas elementi turpināja vājināties, bet ieilgušais 
tirdzniecības karš starp Ķīnu un Amerikas Savienotajām 
Valstīm tirgū uzkurina vēl lielākas bažas. Tas ir mudinājis 
ASV Federālo rezervju banku (FED) mainīt savas politikas 
virzienu – atlikt plānus par bāzes procentu likmju celšanu, 
tā vietā sākot to samazināšanu. Arī Eiropas Centrālā 
banka (ECB) pašlaik liberalizē savu monetāro politiku. 
Valdību vadītāji ir pakļauti aizvien lielākam spiedienam 
īstenot fiskālos stimulus. Tā kā minētās bažas pavada arī 
uzņēmumu peļņas stagnācija, ieguldītāji savus portfeļus ir 
pavirzījuši aizsardzības pozīciju virzienā. Mēs atrodamies 
ekonomiskās attīstības cikla beigu posmā. Paralēli 
tirdzniecības kariem saņemam arī signālus, kuri dara mūs 
nedaudz skeptiskus attiecībā uz  uzņēmumu sektora 
izaugsmi un peļņas radīšanas spēju, taču to kompensē 
cerības uz lielākiem centrālo banku un politisko vadītāju 
stimulējošiem pasākumiem, kuri paredz zemākas bāzes 
procentu likmes un lielākas valdības investīcijas. Mēs 
piekrītam, ka lejupslīdes risks ir palielinājies, taču, 
mūsuprāt, ir pāragri piekrist uzskatam, ka tā ir 
nenovēršama. 
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NEITRĀLS NEDAUDZ 
SAMAZINĀTS 

Mūsu riska darījumu pamatā ir akciju īpatsvars diversificētā portfelī. 
Akciju īpatsvaru raksturo kā nedaudz samazinātu, neitrālu vai 
nedaudz paaugstinātu. Tas, ko uzskata par neitrālu īpatsvaru, būs 
atkarīgs no individuālā portfeļa riska profila. 

Makro un citi tirgus rādītāji 
Iepriekšējā Tirgus apskatā (2019. gada maijs) iezīmējām 
neviendabīgu izaugsmes ainu, taču ar pozitīviem signāliem no 
politiskās arēnas, kuri atspoguļoja pasaules finanšu tirgu 
optimistisko toni. Turklāt ievērojām, ka centrālās bankas ir 
paudušas skaidru atbalstu maigākai FED monetārajai politikai. 
Papildus centrālo banku politikai tirgi ir saskārušies ar 
pretvējiem, kas pūtuši no vairākiem virzieniem.  

Šodienas izaugsmes ainā dominē palēninājums. Tas 
visskaidrāk saskatāms dažādos vadītāju iepirkumu indeksos 
(PMI), īpaši ražošanas nozarē. Daudzviet indekss ir nokritis 
zem 50 punktu atzīmes, kas parasti iezīmē slieksni starp 
izaugsmes plāniem un piesardzīgāku attieksmi.   

Arī signāli no politiskās arēnas kļūst arvien skarbāki. Pēc pērnā 
gada pavasara optimisma par ASV – Ķīnas tirdzniecības 
līgumu šovasar tonis kļuvis konfrontējošāks. Pašreiz lielākā 
daļa novērotāju sagaida ilgu un bedrainu turpmāko sarunu 
ceļu. Līdz šim konflikta tiešā ietekme uz ekonomiku un 
tirdzniecību ir bijusi ierobežota, taču kopā ar citām 
neskaidrībām negatīvā ietekme uz uzņēmējdarbību un 
mājsaimniecību noskaņojumu var samazināt  izaugsmi vēl 
vairāk. Šoruden Eiropā, protams, dominēs jautājums par Brexit 

(Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES) procesu, kas ietver 
nelabvēlīgu ekonomisko rezultātu risku.  

Turklāt ekonomiskās attīstības cikls ir “noguris” pēc rekordilgā 
izaugsmes perioda, kas galvenokārt piedzīvots lielākajā 
ekonomikā – ASV. Tas atspoguļojas, piemēram, kā arvien 
redzamāks saspringums darba tirgū, kas traucēs nākotnes 
izaugsmes potenciālam. 

Arvien vairāk novērotāju runā par paaugstinātu recesijas risku, 
sākoties būtiski vājākas izaugsmes periodam. Tiek norādīts arī 
uz klasisko lejupslīdes rādītāju – apvērstu (vai negatīvu) 
ienesīguma līkni – t.i., ka ilgtermiņa valsts obligāciju 
ienesīgums ir mazāks nekā īstermiņa ienesīgums. Līknes 
apvēršanās vasarā notika ASV, un vēsturiski tas ir bijis ticams 
rādītājs, ka pēc vairākiem ceturkšņiem var sagaidīt recesiju.  

Mēs piekrītam, ka lejupslīdes risks ir palielinājies, taču 
uzskatām, ka ir pāragri piekrist uzskatam par tās 
nenovēršamību. Vairāki pretspēki norāda, ka nākamajos pāris 
gados izaugsme var saglabāties apmierinošā līmenī, tiesa gan 
mazāka nekā iepriekšējos gados. Visacīmredzamākais rādītājs 
ir daudzu valstu vietējās ekonomikas stabilitāte, ko nosaka 
relatīvi spēcīgās pakalpojumu nozares. Vēl viens veicinošs 
faktors ir mājsaimniecību labvēlīgā vispārējā situācija. Zems 
bezdarba līmenis (ASV – zemākais 50 gadu laikā), augošās 
aktīvu vērtības, daži reālie algu palielinājumi un lētie 
hipotekārie kredīti joprojām  uztur labu garastāvokli. Taču ASV 
mājsaimniecībām vēsturiski ir bijis augsts uzkrājumu rādītājs, 
tāpēc, nedrošībai palielinoties, tām būtu tikai  nedaudz 
jāpalielina savi ietaupījumi. Attiecībā uz tirdzniecības konfliktu 
starp ASV un Ķīnu – abas puses apzinās risku, ka konflikta 
eskalācijai var sekot cenu kāpums, kas izpaužas kā akciju 
tirgus un izaugsmes kritums. Šādai izpratnei vajadzētu kalpot 
kā stabilizatoram. 

Visbeidzot, un, iespējams, vissvarīgākais ir tas, ka centrālo 
banku monetārās politikas maiņa ir būtisks faktors 
palēninājuma mazināšanai un cikliskās augšupejas 
paildzināšanai. Tieši to FED veiksmīgi realizēja gan 1995., gan 
1998. gadā. Abos gadījumos ASV centrālā banka trīs reizes 
samazināja bāzes procentu likmi, tādējādi palīdzot uzturēt 
ekonomisko izaugsmi. Varētu teikt, ka pašreizējie apstākļi ir 
sliktāki, jo esam tālāk ekonomiskās attīstības ciklā, un 
izaugsmes dzinējos, piemēram, darba tirgos, ir atlicis mazāk 
enerģijas. Tomēr ceram, ka izaugsmi palīdzēs saglabāt 
liberālāka monetārā politika ASV un eirozonā.  

Kopumā sagaidāma globālās ekonomikas izaugsmes 
palēnināšanās no 3,7% pērn līdz 3,1% 2019. gadā. Sagaidām 
nelielu paātrinājumu 2020. un 2021. gadā, ko veicinās 
izaugsmes uzlabošanās pēc tam, kad Eiropā būs sasniegts 
zemākais punkts un vairākos attīstības valstu tirgos sāksies 
paātrinājums. Ar to pietiks, lai saglabātu globālo izaugsmi, 
neskatoties uz kontrolēta palēninājuma turpināšanos ASV un 
Ķīnā. Šoruden finanšu tirgum visraksturīgākais būs nogurušas 
globālās ekonomikas tēls ar nepārprotamiem lejupslīdes 
riskiem, jo īpaši politiskajiem riskiem. 
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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   7,3% 14,9% 

Attīstības valstu akcijas 
(vietējās valūtas)  

 8,0% 14,0% 

Zviedrija   8,7% 14,8% 

OBLIGĀCIJAS  

Valdības obligācijas   -1,1% 1,1% 

Ieguldījumu reitinga uzņēmumu 
obligācijas  

 -0,1% 3,0% 

Spekulatīvās obligācijas   2,5% 4,2% 

Attīstības valstu parādzīmes  3,1% 8,1% 

Taktiskais sagaidāmais ienesīgums balstās uz SEB House View pēc stāvokļa 2019. gada 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 ienesīguma 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.   

 
Akcijas 

Tā kā atrodamies cikla beigu fāzē, pieredzējuši visu laiku augstākos rādītājus dažādās biržās un mazu kredītu starpību 
atgriešanos (ienesīguma atšķirības starp valdības un uzņēmumu obligācijām), esam nedaudz konservatīvāki attiecībā uz 
riska uzņemšanos.   

Makro statistikas dati liecina, ka globālās ekonomikas lejupslīde turpinās, taču aina ir daudz mierīgāka, nekā varētu šķist no 
finanšu tirgu un politiskās arēnas raidītajiem signāliem. Pēc ilga izaugsmes perioda ekonomikas cikls uzrāda noguruma 
pazīmes, īpaši ASV. Darbaspēka trūkums un vājāki pasaules tirdzniecības rādītāji rada spiedienu uz ražošanas sektoru. 
Turpretī pakalpojumu nozare un mājsaimniecības līdz šim ir izrādījušas noturību. Mēs sagaidām lēnāku izaugsmi, taču 
neparedzam recesiju.  

Tomēr ekonomikas vājums ir pietiekams iemesls, lai apšaubītu turpmāko izaugsmi un uzņēmumu peļņas līmeni. Ieņēmumu 
prognozes ir samazinātas, īpaši cikliskajām nozarēm. Saskaņā ar mūsu (un tirgus) pašreizējām prognozēm peļņa 
saglabāsies nemainīga visu 2019. gadu. Prognozēs 2020. gadam vienprātīgi tiek norādīts uz ieņēmumu pieaugumu par 
aptuveni 10%, ko mēs uzskatām par pārāk optimistisku scenāriju. Ņemot vērā minēto, kā arī akciju cenu straujo kāpumu 
šā gada sākumā, nav iemesla brīnīties par svārstīgumu biržās.  

Obligācijas 

Centrālo banku atbalstošā politika ir devusi labumu ieguldījumiem ar procentu likmju risku, kā arī kredītriskam. Būtiskākais 
jautājums ir – vai centrālās bankas spēj samazināt bāzes procentu likmes, ciktāl to vēlas tirgus, lai novērstu vājākus 
ekonomiskos apstākļus. Mūsuprāt, ASV Federālo rezervju banka (FED) varētu samazināt bāzes procentu likmes vēl trīs 
reizes, un sagaidāms, ka Eiropas Centrālā banka nedaudz pazeminās savu noguldījumu likmi un atjaunos obligāciju 
iepirkšanu un citus atvieglojumus. Turklāt pēc mūsu prognozēm bāzes inflācija Amerikas Savienotajās Valstīs un eirozonā 
būs ap 1,5%. Kopumā apstākļi liecina, ka arī ilgtermiņa obligāciju ienesīgums saglabāsies rekordzemā līmenī. Mēs saskatām 
dažas priekšrocības attiecībā uz uzņēmumu obligāciju turēšanu gan obligācijas ar mazāku risku (ieguldījuma reitinga 
obligācijas), gan augstāku risku (spekulatīvās obligācijas).  

Proti, maigākas FED politikas dēļ attīstības valstu obligācijas (“AV parāds”) vēl kādu brīdi turpinās uzrādīt labus rezultātus, 
lai gan par tām ir lielāka neskaidrība nekā iepriekš. AV parāda stāvoklis bija labs pavasara beigās un vasarā, pateicoties 
salīdzinoši augstākiem ienesīguma rādītājiem AV tirgos un spēcīgākām AV valstu valūtām. 

 
Avots: SEB Investment Outlook 2019. gada septembris
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Glosārijs 

Terminoloģijas 
skaidrojums 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.  

Ieguldījuma reitinga 
obligācijas,  
Spekulatīvās obligācijas  

Ieguldījuma reitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz 
relatīvi zemu saistību nepildīšanas risku. Spekulatīvās obligācijas – 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). 

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. 

Cenas un peļņas attiecība 
(C/P)  

Attiecība starp uzņēmuma akcijas pašreizējo cenu un peļņu uz vienu akciju, ko izmanto akciju vērtības 
noteikšanai. Piemēram, ja uzņēmuma akcijas cena ir EUR 100, un peļņa uz vienu akciju ir bijusi EUR 10, 
tad C/P attiecība būtu 10. Kopumā augsta cenas/peļņas attiecība liecina par to, ka investori paredz 
straujāku attiecīgā uzņēmuma peļņas palielināšanos salīdzinot citiem uzņēmumiem, kuru akciju 
cenas/peļņas attiecība ir zemāka. Tomēr akcijas cenas un peļņas attiecība vien gluži neizstāsta visu 
stāstu. . Parasti ir lietderīgāk salīdzināt viena uzņēmuma C/P attiecības ar tās pašas nozares citu 
uzņēmumu C/P attiecību, tirgu kopumā vai salīdzinājumā ar paša uzņēmuma vēsturisko C/P attiecību. 

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 ir paredzēta 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. 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 

  


