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Pasaules finanšu-ekonomiskā krīze

� Pagājušajā mēnesī turpināja ienākt signāli par turpmāko pasaules finanšu-
ekonomiskās situācijas atveseĜošanos.

� Oktobrī publicētie dati par ASV IKP pieaugumu 2009. gada Q3 liecina par 
Amerikas “tehnisko” iziešanu no recesijas. Atgādināsim, ka Vācija, Francija un 
Japāna no tās ir iznākušas jau pagājušajā ceturksnī.  

� Tas Ĝāva SVF kārtējo reizi paaugstināt prognozes attiecībā uz pasaules IKP – tā
gaidītais kritums 2009. gadā ir pārskatīts no -1,3% uz -1,1%, bet pieaugums 
2010. gadā – no +2,9% uz +3,1%.

� Pēc visa spriežot, spēcīgāka finanšu krīze, kas gandrīz ir sagrāvusi pasaules 
finanšu sistēmu, izdarīja tikai ierobežotu negatīvu ietekmi uz pasaules 
ekonomiku – daudz mazāku, nekā bija gaidīts. 

� Bet to izdevās panākt pateicoties nevis tirgus mehānismiem, bet monetāro un 
valsts varu iejaukšanai, kuras iztērēja triljonus dolāru (un eiro) sistēmas 
atbalstīšanai.

� Kas notiks ar pasaules finanšu-ekonomisko sistēmu pēc tā, kad būs apstādināti 
šie atbalsta pasākumi, kamēr nav skaidrs. 

� Jau notikušais attīstīto valstu valsts parādu un vadošo pasaules valūtu naudas 
bāzes krasais pieaugums faktiski ir mainījis sistēmas stāvokli.

� Bet pagaidām izveidoto “naudas sienu” notur “bailes siena”, kas neĜauj šai 
pārlieku likviditātei izlieties tirgos. 
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Pasaules finanšu-ekonomiskā krīze

Par to, ka nauda nav nonākusi sistēmā, liecina dolāra naudas agregātu М1 un М2 
nenozīmīgs pieaugums (М3 netiek publicēts), naudas bāzei būtiski pieaugot (М0+ 
komercbanku bilances kontos CB). Turklāt, naudas bāze pārsniedza М1 (visticamāk, 
pirmo reizi vēsturē). 
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Pasaules finanšu-ekonomiskā krīze

Neskatoties uz FRS bilances pieaugumu par vairāk nekā 100% (kura lielāku daĜu arī sastāda 
naudas bāze) no $900 mljrd. līdz $2 trlj., šis naudas lielāka daĜa pagaidām paliek 
komercbanku rezerves kontos Centrālajā bankā.
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Makroekonomiskā situācija

� Oktobrī publicētiem makroekonomiskiem pārskatiem (pārsvarā par septembri) 
joprojām bija jaukts raksturs – liecinot gan par recesijas procesu vājināšanos, 
gan par virknes nopietnu negatīvu tendenču saglabāšanos. 

� ěoti pozitīvi izskanēja provizorisks pārskats par ASV IKP, kas Q3 2009 pieauga 
par 3,5% (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu).

� Taču ir jāatgādina, ka iepriekšējos četros ceturkšĦos Amerikas IKP bija kritis: par 
-2,7%,  -5,4%, -6,4% un -0,7% attiecīgi.

� Tik garš IKP krituma periods ASV nav bijis kopš Otrā pasaules kara beigām.
� Arī pozitīvi Amerikā izskanēja biznesa aktivitātes indeksi ISM (PMI).
� Ražošanas indekss septembrī sastādīja 52,6, jau otro mēnesi paliekot virs 

līdzsvara līmeĦa 50. 
� Aktivitātes indekss ASV pakalpojumu sfērā septembrī, pirmo reizi kopš 2008. 

gada septembra, pārsniedza līmeni 50, norādot uz paplašināšanas sākumu 
sektorā.

� Dati no Amerikas nekustāmā īpašuma tirgus bija jaukti. 
� Septembrī jauno māju pārdošanas apjomi krita par 3,6% salīdzinājumā ar 

augustu, bet jauno māju uzsāktu būvniecību skaits pieauga par 0,5%.
� Augusta cenas mājām priekš vienas ăimenes, pēc Case-Shiller indeksa versijas,

parādīja pieaugumu jau ceturto mēnesi pēc kārtas, šoreiz par 1,2%. 
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Makroekonomiskā situācija

� Taču turpina pieaugt nekustāma īpašuma atĦemšanas aizĦēmējiem procedūru 
skaits, ko veic bankas ASV.

� SaskaĦā ar oktobrī publicētiem datiem, trešajā ceturksnī 938 000 mājīpašnieku 
saĦēma paziĦojumus par foreclosure procedūras uzsākšanu vai tiem bija 
atĦemts nekustamais īpašums, kas ir par 23% vairāk, nekā gadu iepriekš.

� Joprojām negatīvi dati turpināja ienākt no Amerikas darba tirgus, kur septembrī
bezdarbs bija pieaudzis līdz jaunajam maksimumam – 9,8%.

� Zaudēto darba vietu skaits ārpus lauksaimniecības sektoram (Nonfarm Payrolls ) 
septembrī arī ir pieaudzis līdz -263 tūkstošiem. 

� Un Ĝoti negatīvi izskanēja dati par to, ka finanšu gadā, kas ir noslēdzies 2009. 
gada septembrī, ASV valsts budžeta deficīts sastādīja rekordlielus $1,42 trlj., kas 
ir 10% no IKP.

� Turklāt ASV valsts parāda apmērs ir sasniedzis $12 trlj. – gandrīz 85% no IKP! 
� Tas liecina par cenu, ko Amerika samaksāja par ekonomikas izaugsmi.
� Kas attiecas uz Eiropu, šeit oktobrī arī tika publicēti jaukti dati.
� Aktivitātes indekss Eirozonas pakalpojumu sfērā (PMI) par septembri ir 

pārsniedzis līdzsvara līmeni 50 pirmo reizi kopš 2008. gada maija. 
� Aktivitātes indekss ražošanas sfērā septembrī ir sasniedzis līmeni 49 un oktobrī

beidzot pārsniedza atzīmi 50, pirmo reizi 17 mēnešu laikā.
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Makroekonomiskā situācija

� Tajā pašā laikā bezdarbs Eirozonā kamēr turpina pieaugt, un septembrī tas bija 
sasniedzis jaunu 10 gadu maksimumu 9,7%.

� ěoti negatīvi izskanēja arī dati par Lielbritānijas IKP kritumu Q3 2009 par 0,4% 
(pretī gaidītam pieaugumam par 0,2%).

� Tādējādi, kritums Lielbritānijas ekonomikā turpinās pēdējo sešu ceturkšĦu laikā, 
kas ir antirekords visā rādītāja novērošanas laikā kopš 1955. gada.

� Kas attiecas uz attīstības valstīm, septembrī publicētie dati šeit bija vairāk pozitīvi.
� Turpinās Ėīnas ekonomikas pieauguma tempu atjaunošanas.
� Oktobrī publicētais pārskats par IKP Q3 2009 parādīja pieaugumu par 8,9%.
� Tiesa, arī šeit pieaugumu lielā mērā nodrošināja $586 mljrd. liela valsts palīdzības 

pakete (kas ir domāta 2009.–2010.g.)
� SaskaĦā ar aprēėiniem, valsts palīdzība Ėīnā sastādīs vairāk nekā četras piektdaĜas 

no valsts ekonomiskas izaugsmes šogad.
� Krievijā septembrī rūpnieciskā ražošana pieauga par 5,1% salīdzinājumā ar 

augustu, bet samazinājās par 9,5% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
� Q3 2009 Krievijas ekonomika parādīja pieaugumu par 0,6% (pirmo reizi kopš Q2 

2008), bet pēc gada rezultātiem ir gaidāms kopējais IKP kritums par 8%-8,5%. 
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Makroekonomiskā situācija

Amerikas PMI indeksu (ražošanas un neražošanas) izmaiĦu grafiki
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Makroekonomiskā situācija

Amerikas un Eirozonas bezdarba līmeĦa izmaiĦu grafiki
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Makroekonomiskā situācija

Amerikas Nonfarm Payrolls un Jobless Claims grafiki
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Makroekonomiskā situācija

Amerikas un Eirozonas inflācijas līmeĦa izmaiĦu grafiki
Septembrī Amerikā otro mēnesi pēc kārtas bija 

novērota inflācija salīdzinājumā ar iepriekšējo 

mēnesi, bet salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

joprojām tiek fiksēta deflācija -1,3%.

Septembrī deflācija Eirozonā salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu sastādīja -0,3%, bet oktobrī, pēc 

provizoriskiem datiem, krita līdz -0,1%.
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Kompāniju jaunumi

� Oktobrī sākas publisko akciju kompāniju ceturkšĦa pārskatu par 2009. gada trešo 
ceturkšĦi publicēšanas sezona.

� Pēc Bloomberg datiem, 326 no 500 Amerikas plaša tirgus kompānijām (S&P 500), 
kuras jau sniedza pārskatus, vidēji parādīja peĜĦas kritumu Q3 2009/Q3 2008 par
23%.

� Kamēr tas ir nedaudz labāk par analītiėu gaidīto – ceturkšĦa peĜĦas kritumu par
24,7%, vai, pareizāk sākot, tas ir mazāk sliktāk, nekā bija gaidīts. 

� Turklāt, vissliktākie rezultāti, tāpat kā pagājušajā ceturksnī, kamēr bija naftas un 
gāzes sektora kompānijām -62% un izejvielu sektora kompānijām -48% liels peĜĦas 
kritums.

� Kā arī ir jāĦem vērā, ka 2008. gada trešais ceturksnis arī iezīmējas ar peĜĦas 
kritumu, kas turpinās jau vairāk nekā gadu.

� CeturkšĦa peĜĦas turpinošais kritums norāda uz negatīvo tendenču saglabāšanos 
mikroekonomiskajā līmenī.

� Tajā pašā laikā dažu kompāniju pārskati par pagājušo ceturksni izskanēja pozitīvi, 
tai skaitā arī lielām finanšu kompānijām.

� Kopējais peĜĦas pieaugums finanšu sektora S&P 500 kompānijām, kuras jau 
sniedza pārskatus, pagājušajā ceturksnī sastādīja vairāk nekā 6%.
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Pasaules finanšu sektors

� Pēdējos mēnešos būtiski samazinājās finanšu sektora norakstīšanas apjomi krīzes dēĜ, kas 
dažu mēnešu laikā pieauga tikai par dažiem desmitiem miljardu, oktobrī sasniedzot $1,66 
trlj. (Bloomberg dati). 

� Visai pozitīvi izskanēja arī ceturkšĦa pārskati par Q3 2009 daudzām vadošām Amerikas un 
Eiropas bankām.

� Kapitalizācijas ziĦā vislielākā Amerikas banka JP Morgan paziĦoja par ceturkšĦa peĜĦu
$3,6 mljrd. apmērā, kas ir septiĦas reizes vairāk, nekā pirms gada, un par 32% vairāk, nekā
peĜĦa Q2 2009.

� Pēc Q3 2009 rezultātiem, Goldman Sachs tīra peĜĦa pieauga vairāk nekā 3,5 reizēs un 
sastādīja $3,2 mljrd. 

� Amerikas bankas Citigroup tīra peĜĦa Q3 2009 sastādīja $101 milj. pretī tīriem 
zaudējumiem $2,82 mljrd. apmērā gadu agrāk.

� Toties situācija ar mazākām Amerikas bankām, kas nebija saĦēmušas valsts ārkārtējo 
palīdzību, paliek grūta.

� Oktobrī bankrotēja vēl vairāk nekā 10 Amerikas bankas, un bankrotēšanu skaits kopš gada 
sākuma pārsniedza 100 (iepriekšējais maksimums bija 181 1992. gadā).

� Šoreiz starp bankrotējošām bankām bija arī dažas lielas, tostarp arī CIT Group ar vairāk 
nekā $70 mljrd. lieliem aktīviem.  

� Tās bankrotēšana kĜuva par trešo lielāko bankas bankrotēšanu ASV vēsturē (neskaitot 
ieguldījumu bankas Lehman Brothers bankrotēšanu).
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Monetāro un valsts varu rīcība

� Oktobrī, neskatoties uz ekonomiskas un finanšu situācijas uzlabošanas 
turpinājumu, vadošas pasaules politiskas un monetāras varas turpināja uzstāt, ka 
ir nepieciešams turpināt stimulējošas programmas.

� Tas liecina par to, ka izveidojusies “bailes siena” stāv ne tikai virs finanšu 
institūtiem, bet sasniedz arī pasaules elites “apziĦu”.

� Oktobrī notikušajās pasaules vadošo CB – Eirozonas, Anglijas un Japānas – sēdēs 
refinansēšanas likmes bija atkal atstātas iepriekšējos krīzes līmeĦos 1%, 0,5% un 
0,1%.

� Tiesa, tiek veikti atsevišėi pasākumi stimulēšanas apturēšanai: oktobrī Austrālijas 
CB, pirmā no G20, paaugstināja finansēšanas likmi par 25 b.p. līdz 3,25% (krīzes 
laikā likme bija samazināta par 425 b.p.)

� Oktobrī FRS oficiāli paziĦoja, ka aptur valsts obligāciju pirkšanas programmu, 
kuras kopēja summa bija $300 mljrd.

� Šī programma (kopā ar analoăiskām programmām Anglijā un Japānā) gan 
materiāli, gan psiholoăiski palīdzēja noturēt Amerikas valsts vērtspapīru 
ienesīgumu zemajos līmeĦos.

� FRS vēl joprojām turpina darboties hipotekāro vērtspapīru pirkšanas programma, 
kuras kopēja vērtība ir $1,25 trlj., un tā bija pagarināta līdz 2010. gada martam. 



05.10.2009

Pasaules finanšu tirgus:                                                 
2009. g. oktobra rezultāti |   Leonīds AĜšanskis

15

Pasaules akciju tirgus

� Pagājušais mēnesis pasaules akciju tirgū sākas uz pozitīvas nots, un mēneša 
pirmajā pusē visiem mūsu vērotiem indeksiem bija labs pieaugums.

� Toties oktobra otrajā pusē tirgos sāka pieaugt negatīvas tendences, kā
rezultātā attīstīto tirgu indeksu lielāka daĜa mēnesi slēdza ar samazinājumu. 

� Rezultātā pasaules akciju tirgus indekss MSCI World oktobrī krita par gandrīz 
2%, bet attīstības tirgus indekss mēnesi slēdza pa nullēm.

� Vislabāko rezultātu mūsu vēroto attīstīto tirgu indeksu starpā ir parādījis 
Amerikas DJI, kas mēnesi slēdza pa nullēm, bet vissliktāko – Francijas CAC, kas 
bija kritis par 5%.  

� Par pieauguma līderi mūsu vēroto attīstības tirgu starpā oktobrī kĜuva 
Kazahstānas tirgus, kas pieauga par 11%. Ievērojamu pieaugumu par 7,8% un
7,5% parādīja arī Ėīnas un Krievijas tirgus indeksi. 

� Vissliktākā dinamika attīstības tirgu vidū oktobrī bija Indijas tirgum, kura 
indekss SENSEX krita par vairāk nekā 7%.

� Pieauguma līdera pozīcijas 2009. gadā izdevās saglabāt Krievijas akcijām, kuru 
pamata indekss RTS kopš gada sākuma ir pieaudzis par 113%.
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Pasaules akciju tirgus

61.2%0.0%8.9%54.9%-5.8%-6.5%-54.5%326.6%-MSCI EM
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Pasaules akciju tirgus

Bankas Morgan Stanley aprēėinātais pasaules akciju tirgus indekss MSCI 
World oktobri ir noslēdzis ar kritumu par 1,9%, kas kĜuva par pirmo kritumu 
pēdējo 4 mēnešu laikā un vislielāko kritumu kopš “pavasara rallija” laikiem. 

Сигнал на покупку

Линия поддержки тренда
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Pasaules akciju tirgus

Bankas Morgan Stanley aprēėinātais attīstības akciju tirgus indekss MSCI 
EM oktobri noslēdza pa nullēm. Tā rezultātā tam izdevās saglabāt 60% 
pieaugumu kopš gada sākuma, bet tas pagaidām kompensēja tikai pusi no 
2008. gada krituma.

Сигнал на покупку

Линия поддержки тренда
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Pasaules akciju tirgus

Amerikas “blue chips” indekss DJI arī oktobri noslēdza pa nullēm, un tas bija 
labākais rezultāts attīstīto indeksu starpā. Indeksa pieaugums kopš gada 
sākuma saglabājās līmenī 11%, pretī kritumiem par 33,8% 2008. gadā.

Сигнал на покупку

Сигнал на продажу
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Pasaules akciju tirgus

Par pieauguma līderi mūsu vēroto indeksu starpā oktobrī kĜuva Kazahstānas KASE, 
kas bija pieaudzis par 11%. Tā pieaugums kopš gada sākuma sastādīja 71% un tas ir 
mazāk tikai par Ukrainas PFTS pieaugumu – 96% un Krievijas RTS pieaugumu, kas 
kopš gada sākuma bija pieaudzis par 113%.

Сигнал на покупку

Сигнал на продажу
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Pasaules obligāciju tirgus

� Oktobrī pasaules obligāciju tirgū cenas pārsvarā konsolidējas uz sasniegtiem 
līmeĦiem.

� Attīstības valstu valsts parādu indekss EMBI+ mēnesi slēdza ar nelielu 
pieaugumu par 0,15%, samazinot savu spredu pret Amerikas treasures tikai par
4 b.p. līdz 333 b.p.

� Šoreiz atsevišėajos valsts vērtspapīru nacionālajos sektoros bija vērojams ne 
tikai pieaugums, bet arī kritums. 

� Par pieauguma līderiem kĜuva Ekvadoras un Argentīnas vērtspapīri, kuri 
pieauga par “pieticīgiem” 6,7% un 6,5% attiecīgi. 

� Krituma līderu starpā izrādījās Venecuēlas un Ukrainas vērtspapīri, kuri bija 
krituši par 4,3% un 2,9% attiecīgi. 

� Attīstības valstu korporatīvie parādi oktobrī arī nebija parādījuši ievērojamu 
cenu kustību, un to indekss СEMBI mēneša laikā pieauga tikai par 0,49%, 
samazinot spredu par 3 b.p. līdz 389 b.p.

� Par pieauguma līderiem šeit kĜuva Indonēzijas, Bahreina un Ukrainas 
vērtspapīri, kuri pieauga par 6,8%, 4,2% un 4,1% attiecīgi.

� Par krituma līderiem izrādījās Peru un Meksikas korporatīvie vērtspapīri, kuri 
zaudēja gandrīz pa 1% no savas vērtības. 



05.10.2009

Pasaules finanšu tirgus:                                                 
2009. g. oktobra rezultāti |   Leonīds AĜšanskis

22

Pasaules obligāciju tirgus

� Krievijas korporatīvo parādu indekss RUBI šoreiz parādīja pieaugumu augstāk par 
tirgu – par 1,6%, samazinot spredu par 21 b.p. līdz 463 b.p. 

� Par svarīgu notikumu Krievijas bondu tirgum kĜuva arī Lukoila vērtspapīru 
izlaidums oktobrī (par $1,5 mljrd.) – pirmais ne kvazivalsts vērtspapīru izlaidums 
pēc krīzes. Pieprasījums pēc tiem trīs reizēs pārsniedza piedāvājumu.

� Kas attiecas uz attīstīto valstu bondiem, šeit oktobrī cenu kustības bija pat vairāk 
ievērojamas, nekā attīstības tirgū. 

� Amerikas garie vērtspapīri oktobri atvēra ar cenu pieaugumu, bet pēc tām 
pārsvarā krita, un 30-gadu vērtspapīri mēneša laikā zaudēja 3% no cenas.

� Rezultātā 30-gadu bondu ienesīgums pieauga no 4,1% līdz 4,2%.
� 10-gadu Amerikas vērtspapīri arī pārsvarā krita, un pēc mēneša tirdzniecības 

rezultātiem to ienesīgums pieauga no 3,32% līdz 3,39%. 
� Atgādināsim, ka oktobris ir bijis pēdējais mēnesis, kad valsts vērtspapīru tirgu 

atbalstīja FRS, un ir interesanti, kāda būs tā dinamika novembrī.
� Kas attiecas uz Vācijas bundiem, tad arī tiem pārsvarā bija vērots cenu kritums, 

bet tas bija mazāks.
� Rezultātā 30-gadu vērtspapīriem ienesīgums nedaudz paaugstinājās – no 3,95% 

līdz 3,99%, bet 10-gadu Vācijas vērtspapīriem – no 3,23% līdz 3,25%.
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Pasaules obligāciju tirgus

Attīstības valstu valsts parādu indekss EMBI+ oktobri noslēdza ar nenozīmīgu pieaugumu par 
0,15%, samazinot savu spredu pret Amerikas treasures tikai par 4 b.p. līdz 333 b.p. Indeksa 
spreds pagaidām nav atgriezies pie pirmskrīzes līmeĦiem, paliekot aptuveni par 150 b.p. virs 
2007. gada līmeĦiem. 



05.10.2009

Pasaules finanšu tirgus:                                                 
2009. g. oktobra rezultāti |   Leonīds AĜšanskis

24

Pasaules obligāciju tirgus

30-gadu Amerikas bondi sāka oktobri ar pieaugumu, bet slēdza mēnesi ar gandrīz 
3% lielu kritumu, un vērtspapīru ienesīgums pieauga no 4,1% līdz 4,2%. 
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Pasaules obligāciju tirgus

10-gadu Amerikas vērtspapīri oktobrī arī pārsvarā krita, un pēc mēneša 
tirdzniecības rezultātiem to ienesīgums pieauga no 3,32% līdz 3,39%.
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Pasaules obligāciju tirgus

30-gadu Vācijas bundu cena arī bija nedaudz kritusi, un to ienesīgums 
nedaudz paaugstinājās – no 3,95% līdz 3,99%, 
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Pasaules valūtu tirgus

� Oktobrī tirdzniecība valūtu tirgū, tāpat kā visos pēdējos mēnešos, notika samērā
mierīgi. 

� Krīzes iedarbībai samazinoties, attīstības valstu valūtu vērtības samazināšanas 
procesi apstādinājās, un daudzas valūtas pat sāka nostiprināties pret dolāru.

� Tas ir izraisīts arī ar to, ka aizvien vairāk tirgus dalībnieku iegulda attīstības valstu 
aktīvos, jo tiem ir lielāks ienesīgums. 

� Krievijas rublis oktobrī, tāpat kā septembrī, parādīja pieaugumu pret eiro un 
dolāru, palielinot savu vērtību pret dolāru par 3,4% un pret dolārs-eiro grozu par 
2,9%.

� Oktobra sākums pasaules vadošo valūtu tirgū iezīmējas ar dolāra turpmākas 
vājināšanos attiecībā pret citām vadošām pasaules valūtām.

� Taču mēneša beigās dolāram izdevās atgūt lielāku zaudējumu daĜu, un dolāra 
indekss mēnesi slēdza tikai ar 0,5% lielu savas vērtības zaudējumu.

� Dolāra kritums pret tā galveno konkurentu, eiro, mēneša laikā sastādīja tos pašus
0,5%.

� Mūsu ilgtermiĦa prognoze attiecībā uz eiro/dolārs tirgu pagaidām paliek 
nemainīga – tendence uz dolāra pieaugumu prevalēs, un 2-3 gadu laikā pāra 
cena var pietuvoties paritātes līmenim (1EUR =1USD). 



05.10.2009

Pasaules finanšu tirgus:                                                 
2009. g. oktobra rezultāti |   Leonīds AĜšanskis

28

Pasaules valūtu tirgus

Не смотря на мощное падение евро к доллару цена пары по-
прежнему находится существенно выше линии поддержки тренда на

рост евро. Индикатор Ichimoku также не сформировал пока сигнал на
продажу, рассматривая это движение лишь как коррекцию

предыдущего мощного тренда роста.

RubĜa pret eiro-dolārs grozu kustības grafiks. Dati pa mēnešiem.
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Pasaules valūtu tirgus

Не смотря на мощное падение евро к доллару цена пары по-
прежнему находится существенно выше линии поддержки тренда на

рост евро. Индикатор Ichimoku также не сформировал пока сигнал на
продажу, рассматривая это движение лишь как коррекцию

предыдущего мощного тренда роста.

Dolāra indeksa kustības grafiks. Dati pa mēnešiem.
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Pasaules valūtu tirgus

Не смотря на мощное падение евро к доллару цена пары по-
прежнему находится существенно выше линии поддержки тренда на

рост евро. Индикатор Ichimoku также не сформировал пока сигнал на
продажу, рассматривая это движение лишь как коррекцию

предыдущего мощного тренда роста.

Eiro pret dolāru kustības grafiks. Dati pa mēnešiem.
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� Šis apskats ir paredzēts izmantošanai tikai informatīvos nolūkos un nevar tikt uzskatīts 
par ieguldījumu rekomendācijām, ieguldījumu pētījumiem, ieguldījumu konsultācijām.

� Apskata autors ir IPAS „AB.LV Asset Management” (jur. adrese: Elizabetes ielā 23, 
Rīgā). Šajā apskatā norādītā informācija iegūta no avotiem, kas finanšu tirgos tiek 
uzskatīti par uzticamiem, tomēr IPAS „AB.LV Asset Management” neuzĦemas atbildību 
par iegūtās un sniegtās informācijas precizitāti un pilnību.

� Jebkuras personas veiktajam ieguldījumu darījumam pilnībā jābalstās uz personīgo 
pieredzi, lēmumiem, sava finanšu stāvokĜa un risku novērtējumu. Dati par finanšu 
instrumentu ienesīgumu nekādā gadījumā netiek uzskatīti par ienesīguma garantiju vai 
rādītāju nākotnē. IPAS „AB.LV Asset Management” neuzĦemas atbildību par jebkuru 
personu zaudējumiem, kas radušies izmantojot šos apskatus savu ieguldījumu 
veikšanai.

� Sagatavojot šo tirgus un atsevišėu finanšu instrumentu apskatu tika izmantotas 
tehniskās, fundamentālās un ekspertu analīzes metodes. Ar ekspertu analīzi ir domāta 
metode, kas balstās uz ekspertu vērtējumiem — situācijas vērtējumiem, izdarītiem 
pamatojoties uz apskata autora ilggadīgu pieredzi un intuīciju.

� Apskatā atspoguĜotie fakti un viedokĜi atspoguĜo stāvokli un situāciju apskata 
sagatavošanas brīdī. Apskata autors nepaziĦos par apskatā atspoguĜotās situācijas un 
viedokĜa izmaiĦām.

� Apskatā minētie emitenti nav iepazīstināti ar apskata saturu.
� Informācija par riskiem, kas ir saistīti ar ieguldījumu darījumiem, atrodas šeit 

http://www.ab.lv/private/investments/brokerage/risk/


