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Pasaules ekonomikas apskats īsumā 
Pašreizējā situācija pasaules ekonomikā vērtējama divējādi. Attīstītās tirgus 
ekonomikas valstīs krīze ir gandrīz beigusies, turpretī attīstības tirgus 
ekonomikas valstīs notiek cīņa ar grūtībām. Attīstītās tirgus ekonomikas 
valstu vidū visstabilākie un visstraujāk augošie ekonomikas izaugsmes 
tempi vērojami Amerikas Savienotajās Valstīs, un atveseļošanās turpinās arī 
Eiropā. Minētajās valstīs izaugsmi veicina gan mājsaimniecības, gan 
pakalpojumu sektors, turpretī ražošanas un izejvielu nozares attīstības 
tempi ir vājāki. Savu problēmu dēļ (ekonomiskie satricinājumi Ķīnā, izejvielu 
cenu samazināšanās un strukturālā nevienlīdzība) attīstības tirgus 
ekonomikas valstis, galvenokārt Ķīna, pašreiz rada vislielāko apdraudējumu 
globālajai izaugsmei. Papildus attīstības tirgus ekonomikas valstu 
problēmām novērojams arī zems inflācijas līmenis. Lai gan, mūsuprāt, 
deflācija nav sagaidāma, cenu veidošanas komponenta (iespēja 
paaugstināt cenas laikā, kad inflācija ir zema) neesamība rada uzņēmumu 
peļņas, algu un – nākamajā posmā – arī izaugsmes tempu samazināšanās 
risku. Taču saskaņā ar mūsu galveno scenāriju stabilās mājsaimniecības, 
stimulēšanas pasākumi un zemās procentu likmes būs pietiekami faktori, lai 
nodrošinātu veselīgus turpmākās izaugsmes tempus attīstītās tirgus 
ekonomikas valstīs. 

Ekonomisko ciklu un risku apskats 
Ekonomiskais cikls 
Zināmā mērā notikumi Ķīnā un citās attīstības tirgus ekonomikas valstīs ir 
iedragājuši mūsu piesardzīgi pozitīvās ekonomiskās prognozes, taču ne tik lielā 
mērā, lai mēs mainītu savu viedokli. Pieņemot, ka ASV, Eiropa un, iespējams, 
arī Japāna ir nostājušās uz izaugsmes ceļa, globālās izaugsmes tempiem 
nākamajā gadā būtu jāsasniedz 3-4% robeža. Inflācijas līmenis joprojām ir ļoti 
zems, un daudzu lielo valstu centrālās bankas turpinās īstenot savas 
ekspansīvās monetārās politikas. Proti, uzņēmumiem tiks radīta atbilstoša 
uzņēmējdarbības vide, kas varētu nozīmēt lielāku peļņu. Tirgus procentu 
likmes un obligāciju ienesīguma likmes saglabāsies zemā līmenī. Tas nozīmē, 
ka riskiem uzņēmumu sektorā dodama priekšroka salīdzinājumā ar 
līdzvērtīgiem riskiem valsts līmenī. Pēdējā laika nozīmīgās korekcijas ir 
novērsušas līdzšinējās bažas par akciju un korporatīvo obligāciju cenām un to 
novērtējumiem. 

Riski 
Ir skaidrs, ka ekonomikas attīstības tempu samazinājums varētu radīt 
problēmas – gluži tāpat kā pēdējo gadu pieticīgie izaugsmes tempi. Jaunākā 
Ķīnas statistika uzrāda vājus izaugsmes tempus, tāpēc secināms, ka tirgi ir 
reaģējuši uz īstu risku, lai gan reakcija, mūsuprāt, bijusi nedaudz pārspīlēta. Vēl 
viens risks ir zemās preču cenas un to radītās sekas. Pašreizējam cenu līmenim 
saglabājoties, palielināsies bankrotu un problemātisko kredītu īpatsvars 
uzņēmumos un valstīs, kuru darbība ir lielā mērā atkarīga no izejvielām. 

Reģionu apskats 
ASV – strauja un stabila izaugsme. Prognozes – pozitīvas 
Neskatoties uz vājajiem izaugsmes rādītājiem gada sākumā, ASV ekonomika 
uzrāda veselīgas attīstības tendences, kuru pamatā ir galvenokārt 
pakalpojumu nozares darbības rezultāti. Mājsaimniecības ir ekonomikas 
dzinējspēks, kas cita starpā atspoguļojas arī stabilajā mājokļu tirgū. Mūsuprāt, 
šogad tiks sasniegti augstākie patēriņa pieauguma rādītāji kopš 2006. gada. 
Ražotāju noskaņojumu bojā dolāra vērtības pieaugums un galveno eksporta 
tirgu apjoma samazinājums. Raugoties nākotnē, aina kļūst cerīgāka, solot 
ieguldījumu pieaugumu un attiecīgi – izaugsmi. Lai gan, iespējams, izaugsmes 
tempi šogad un nākamajā gadā būs lielāki, nekā vienprātīgi prognozēts, 
ekonomikas uzplaukums tomēr nav sagaidāms. Bezdarbs pašreiz jau tuvojas 
līdzsvara stāvoklim, savukārt, privātais patēriņš sāk palielināties, tiesa ne pārāk 
strauji.  

Eiropa – ekonomikas atlabšana, pārvarot šķēršļus. Prognozes – 
pozitīvas 
Kopš 2014. gada beigām izaugsmes tempi eirozonā ir pakāpeniski 
palielinājušies – šī tendence, mūsuprāt, saglabāsies, un to noteiks eiro 
vājināšanās, zemās naftas cenas un spēcīgie Eiropas Centrālās bankas (ECB) 
stimulēšanas pasākumi. Pēc vairāku gadu krīzes un taupības režīma, sācis 
palielināties arī mājsaimniecību patēriņš. Pieprasījuma palielināšanās pēc 
kredītiem norāda uz straujāku biznesa investīciju pieaugumu. Tomēr jāņem 
vērā, ka privātais patēriņš un kapitālieguldījumi sāk palielināties no ļoti zema 
līmeņa. Tikmēr bezdarbs turpina samazināties, taču tā joprojām augstais 

līmenis rada bažas. Runājot par attīstības dinamiku, eirozona ir līderu vidū, 
taču tās izaugsmes tempi vēl joprojām atpaliek no vairuma citu pasaules 
reģionu. Arī eirozonā turpinās cīņa ar strukturālajām problēmām. Nedrīkst 
novērtēt par zemu Grieķijas problēmas no tās iedzīvotāju viedokļa, taču, 
mūsuprāt, tām būs nebūtiska ietekme uz pārējām Eiropas valstīm. Grieķijas 
problēmas liecina par gausajiem centieniem panākt politisko un ekonomisko 
integrāciju, kas var apdraudēt t.s. eiro projektu. 

Āzija/Ķīna – stabili izaugsmes tempi, Indija apsteigusi Ķīnu. Prognozes – 
neitrālas 
Āzijas attīstības ekonomikas tirgu valstu attīstības tempi ir palielinājušies, lai 
gan šogad bija vērojama to stagnācija. Ārējā pieprasījuma samazinājums radījis 
eksportu kritumu. Raugoties nākotnē, šo efektu neitralizēs ASV ekonomikas 
attīstības tempu pieaugums, savukārt iekšzemes pieprasījums saglabāsies labā 
līmenī. Ķīnas attīstības tempu palēninājumu kompensē uzplaukums Indijā, kas 
panākts ekspansīvu politiku un preču cenu samazināšanās rezultātā. Tādējādi 
Indija ir pārņēmusi Ķīnas lomu kā visstraujāk augošā ekonomika šajā reģionā. 
Lai saglabātu šīs pozīcijas, N. Modi valdībai nāksies paātrināt nepieciešamo 
ekonomisko reformu ieviešanas tempus. Kopumā nākamajos divos gados šā 
reģiona izaugsmei būtu jānostabilizējas pašreizējā līmenī, ierindojot Āzijas 
attīstības ekonomikas tirgus valstis globālās izaugsmes tabulu augšgalā.  

2015. gada otrā puse Ķīnā sākās ar salīdzinoši vāju ekonomikas attīstības 
tempu dinamiku. Rūpnieciskās ražošanas, iepirkumu menedžeru indeksi un 
eksporta/importa rādītāji ir neapmierinoši, turklāt ir notikusi strauja korekcija 
iepriekš pārvērtētajos vietējos akciju tirgos. Valdības iestādes ir reaģējušas uz 
šo palēninājumu ar fiskālās politikas darbībām – infrastruktūras programmām 
un monetārās politikas pasākumiem, piemēram, procentu likmju 
samazināšanu, banku rezervju apjoma prasību pazemināšanu u.c. Līdztekus 
izaugsmes tempu palielinājumam citās valstīs, mūsuprāt, mūsu „mīkstās 
nosēšanās” scenārijs būs sevi attaisnojis. Ņemot vērā Ķīnas ekonomikas 
politikas nenoteiktību, ko apstiprina pārsteidzošā juaņas devalvācija, un jaunu 
vilšanos iespējamība, jo īpaši joprojām vājajā mājokļu tirgū – mūsuprāt, Ķīna ir 
lielākais apdraudējums mūsu globālās izaugsmes scenārijā. 

Latīņamerika – izejvielas un nevienlīdzība vājina izaugsmes 
dzinējspēkus. Prognozes – negatīvas. 
Latīņamerikas valstu ekonomiskā izaugsme ir vāja, to raksturo lieli deficīti un 
disbalanss, ko vēl vairāk pasliktina patēriņa preču cenu kritums. Reģiona 
lielākā valsts – Brazīlija – nav izņēmums. Papildus aizvien vājiem ekonomikas 
attīstības tempiem un fiskālā taupības režīma ieviešanas nepieciešamībai 
valsts ir cietusi politisko notikumu dēļ (korupcijas skandāls ap valsts naftas 
uzņēmumu Petrobras). Saspringtās situācijas dēļ pastāv risks, ka Brazīlijas 
kredītreitings tiks samazināts, kas vēl vairāk vājinās ekonomikas izaugsmes 
tempus. Ilgtermiņā valūtas vājināšanās varētu stimulēt eksportus, taču 
potenciālās iespējas, visticamāk, vēl kādu laiku aizēnos esošās problēmas. 

Austrumeiropa – Centrāleiropa nostājusies atpakaļ uz izaugsmes ceļa, 
Krievija velk lejup. Prognozes – neitrālas 
Aina Austrumeiropā (ieskaitot Centrāleiropu) ir acīmredzami neviendabīga. 
Konflikts starp Krieviju un Ukrainu radījis nozīmīgas ekonomiskās problēmas, 
savukārt Centrāleiropas valstu rādītāji joprojām ir labi (Baltijas valstu rādītāji – 
apmēram pa vidu).  

Krievija ir nonākusi dziļā recesijā. Pēdējā laika naftas cenu kritums būs kārtējais 
šķērslis valstij, kurā jau labu laiku vērojams privātā patēriņa un 
kapitālieguldījumu samazinājums, kā arī Rietumu sankciju turpināšanās. Viens 
no ekonomikas lejupslīdes iemesliem ir augstā inflācija, kas novedusi pie liela 
reālo algu krituma. Centrāleiropā perspektīvas ir cerīgākas Polijai un Čehijas 
Republikai, kurās vērojama ekonomiskā izaugsme tuvu maksimālajam 
līmenim, kuru virza stabils privātais patēriņš, kas saistīts ar reālo algu 
pieaugumu un bezdarba līmeņa krišanos. No tirdzniecības viedokļa minētās 
valstis ir guvušas labumu no savām 
saitēm ar Rietumeiropu, jo īpaši ar 
Vāciju. Darījumi ar Vāciju tām ir daudz 
svarīgāki nekā darījumi ar 
Austrumeiropas valstīm. Baltijā 
izaugsmes attīstību veicina 
mājsaimniecību situācijas uzlabošanās, 
taču Krievijas tuvums rada 
nenoteiktību, bet tās politika bremzē 
eksportu apjomu.
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Sagaidāmais risks un atdeve pa aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos 

AKTĪVU KLASE LĪMENIS* PROGNOZES          

 (12 mēneši) 

PAMATOJUMS 

ATEVE RISKS 

AKCIJAS 

Pasaulē 1 2 3 4 5 6 7 8,2% 12,1% Stabila ekonomiskā izaugsme, stimulēšanas pasākumu 
turpināšana un korporatīvais sektors, kurā jau gadiem tiek 
veikti efektivitātes paaugstināšanas pasākumi, potenciāli 
nodrošinās augstāku peļņu. Diemžēl lēnie izaugsmes tempi 
attīstības ekonomikas tirgus valstīs, zemā inflācija un deflācijas 
riski var neitralizēt iepriekšminēto efektu. Akciju novērtējumi ir 
samazinājušies un izskatās daudz pievilcīgāki. 

Attīstības 
ekonomikas valstu 
tirgi 

1 2 3 4 5 6 7 6,2% 14,3% Vājie attīstības ekonomikas tirgus valstu izaugsmes rādītāji un 
gausie starptautiskās tirdzniecības tempi radīs negatīvu 
ietekmi, taču vēsturiski zemie vērtējumi salīdzinot ar globālo 
akciju novērtējumu padara šīs valstis pievilcīgas. Trūkumi – lielā 
atkarība no izejvielām, negatīvā ietekme, ko radījusi ASV dolāra 
vērtības palielināšanās un augošās ASV procentu likmes. 
Izejvielu eksportētājvalstis kļūs pievilcīgas, kad cenas būs 
stabilizējušās. 

OBLIGĀCIJAS 

Valsts obligācijas 1 2 3 4 5 6 7 -2,6% 4,2% Ļoti zemā valsts obligāciju ienesīguma dēļ daļa obligāciju tirgus 
ir nepievilcīga. Ekonomisko apstākļu stabilizēšanās var noteikt 
pakāpenisku ienesīguma palielināšanos tuvāko gadu laikā, taču 
pastāv negatīvas atdeves risks. 

Augsta 
kredītreitinga 
uzņēmumu 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 1,2% 2,4% Zems ienesīgums ar mazām izredzēm, ka tas palielināsies, taču 
šis aktīvu veids var dot labus rezultātus portfelī, kas iekļauj citus 
– augstāka riska aktīvus. 

Augsta ienesīguma 
uzņēmumu 
obligācijas 

1 2 3 4 5 6 7 3,5% 3,6% Fiksētā ienākuma aktīvu klases ienesīgums ir ap 3-4%, taču šīs 
klases aktīviem piemīt arī acīmredzami lielāks risks nekā, 
piemēram, augsta kredītreitinga uzņēmumu obligācijām. 
Augsta ienesīguma obligācijas sekmēs izaugsmes tempu 
palielinājumu un tirgus likviditāti, veicinot riska apetīti. Dažos 
segmentos pastāv risks, ka pieaugs bankrotu īpatsvars, ko 
noteiks zemās izejvielu cenas, taču šis aspekts ir ņemts vērā, 
nosakot cenas. 

ALTERNATĪVIE IEGULDĪJUMI 

Izejvielas 1 2 3 4 5 6 7 N/A N/A Pakāpeniski samazinoties pieprasījumam no Ķīnas un citām 
valstīm un palielinoties ražošanas jaudām, notikusi strauja 
izejvielu cenu samazināšanās. Šī aktīvu klase ir pievilcīga 
ilgtermiņa perspektīvā, ja līdztekus izejvielu cenām palielināsies 
arī inflācija. Neskatoties uz iespēju, ka situācija var mainīties, 
mūsu pieeja ir „dzīvosim – redzēsim“. 

VALŪTAS 

Valūtu pāris 11.09.2015 2015. g. 4. CET. 2016. g. 1. CET. Pamatojums 

EUR/USD 1,12 1,08 1,04 Pastāv īstermiņa augšupvērsts risks (EUR vērtības pieaugums) 
gadījumā, ja riska apetīte pasliktinātos, taču pastāv iespēja, ka 
FED līdz gada beigām palielinās procentu likmes, savukārt, ECB 
virzīsies uz to samazināšanos (EUR vērtības samazināšanās 
tendence). 

 

Līmenis parāda, kā šobrīd tiek vērtēts konkrētais aktīvu veids vērtspapīru portfeļa sastāvā. Šie līmeņi tiek pastāvīgi mainīti 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 eiro. Jaunattīstības valstu tirgi − MSCI EM TR eiro. Valsts obligācijas − OMRX T-bonds eiro. Augsta kredītreitinga uzņēmumu obligācijas − 
IBOXX Investment Grade Index eiro. Augsta ienesīguma uzņēmumu obligācijas − IBOXX High Yield Index eiro. Prognoze par izejvielām ir balstīta uz enerģijas 
(33%), rūpniecisko metālu (19%), lauksaimniecības (36%) un dārgmetālu (13%) grozu eiro. Prognoze par valūtām ir balstīta uz galveno valūtu pāri – EUR/USD. 

Avots: SEB Tirgus apskats, 2015. gada septembris 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 
 
 
 
Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Deflācija Vispārējs preču un pakalpojumu cenu kritums. Deflāciju var izraisīt naudas piedāvājuma samazinājums, kā arī 
valsts vai personīgo izdevumu samazinājums. Inflācijas pretstata – deflācijas – blakusparādība ir bezdarba 
pieaugums, jo pieprasījuma līmenis ekonomikā samazinās, kas var novest pie ekonomiskās depresijas. Centrālās 
bankas mēģina apstādināt gan izteiktu deflāciju, gan izteiktu inflāciju, lai līdz minimumam samazinātu 
pārmērīgu cenu kritumu. 

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 vienas valsts robežās saražoto gatavo preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē noteiktā laika 
posmā –parasti IKP aprēķina par gadu. Tas iekļauj visu privāto un valsts patēriņu, valsts izdevumus, investīcijas 
un eksportus, atskaitot importu konkrētajā valstī. 

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 tādām, kas pārdotas par cenām, kas ekonomiski nav būtiskas. 

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. 

Iepirkumu menedžeru indeksi 
(PMI) 

Rādītājs, kas raksturo rūpniecības nozares ekonomisko situāciju. Nosakot PMI indeksus, ņem vērā piecus 
galvenos rādītājus: jaunos pasūtījumus, krājumu līmeni, ražošanu, piegādātāju veiktās piegādes un darba vidi. Ja 
PMI rādītājs ir lielāks par 50, uzskatāms, ka rūpniecības nozarē vērojama izaugsme salīdzinājumā ar  iepriekšējo 
mēnesi. Ja rādītājs ir mazāks par 50, nozarē vērojama palēnināšanās; ja rādītājs ir tieši 50, nekādaspārmaiņas 
nav notikušas. 

Kvantitatīvā mīkstināšana Neierasta monetārā politika, kuras ietvaros centrālā banka iepērk valsts vērtspapīrus vai citus vērtspapīrus no 
tirgus, lai samazinātu procentu likmes un palielinātu naudas piedāvājumu. Kvantitatīvā mīkstināšana palielina 
naudas piedāvājumu, pārplūdinot finanšu institūcijas ar kapitālu, cenšoties veicināt kreditēšanu un likviditāti. 

SEB oficiālā nostāja SEB bankas ekonomistu, stratēģu un analītiķu sagatavotās ekonomiskās prognozes.  

SEB tirgus apskats Publisks paziņojums, kuru ir sagatavojuši SEB ekonomisti, stratēģi un analītiķi. Tirgus apskats dod lasītājiem 
padziļinātu ieskatu par investīciju tirgus apstākļiem un septiņu aktīvu klašu perspektīvām. Tas iekļauj arī 
padomus ieguldītājiem par pašreizējiem riskiem un iespējām. Ziņojumu pilnībā varat izlasīt tīmekļa vietnē: 
www.sebgroup.com 

Ienesīgums Ienākums no investīcijām. Ienākums no vērtspapīriem procentu vai dividenžu veidā, gada griezumā parasti tiek 
izteikts procentuālā izteiksmē, ņemot vērā ieguldījuma vērtību, tā pašreizējo tirgus vērtību vai nominālvērtību. 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Šī informācija nav ne konsultācijas par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma 
piedāvājums. 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. Attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, jūsu peļņu var ietekmēt valūtas 
kursu svārstības. Atdeve no aprakstītajiem investīciju produktiem, kā arī 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, un izvērtēt visus ar investīciju saistītos riskus, kā arī investīcijas atbilstību un piemērotību. Ja Jums nepieciešama sīkāka informācija, 
lūdzam vērsties 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 

 
  


