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Finanšu-ekonomiskās sistēmas 
stāvoklis

� Februārī situācija pasaules finanšu-ekonomiskajā sistēmā palika samērā stabila, 
un vienīgais nopietnais “kairinātājs” bija Grieėijas parādu problēma.

� Taču daži no publicētiem makroekonomiskiem pārskatiem norādīja uz pasaules 
ekonomikas atveseĜošanas pēc krīzes tempu samazināšanos. 

� Proti, februārī publicētie dati parādīja negaidīti zemu Eirozonas IKP pieaugumu 
2009. gada 4. ceturksnī – tikai par 0,1%.

� Vācijas IKP Q4 2009 arī negaidīti uzrādīja nulles pieaugumu. 
� TādēĜ atsākās diskusija par to, ka vadošās pasaules ekonomikas var atkal nonākt 

recesijā šī gada otrajā pusē.
� Pasaules finanšu sistēmā, neskatoties uz finanšu tirgu stabilizāciju un likmju 

saglabāšanos rekordzemajos līmeĦos, joprojām par problēmu palika vadošo 
ekonomiku kreditēšanas atjaunošanās.

� SaskaĦā ar februārī paziĦotiem Amerikas datiem, tur turpinās kreditēšanas 
samazināšanās, un valstī izsniegto kredītu apjoms no sava maksimuma ir kritis 
jau par 10%, jeb par $734 mljrd.

� Par izĦēmumu, kā parasti, paliek Ėīna, kur no jauna izsniegto kredītu apjoms 
kopš gada sākuma sastādīja $300 mljrd. (М2 februārī vien +26%).
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Finanšu-ekonomiskās sistēmas 
stāvoklis

Par to, ka ASV banku sistēma vēl nav ėērusies pie naudas multiplicēšanas, liecina 
Amerikas banku turpinošs rezervju pieaugums FRS kontos, kur tās rezerves pēdēja 
gada laikā pieauga no $700 mljrd. līdz $1,1 trlj. (kaut obligātas rezerves ir tikai $63 
mljrd.!!!)
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Finanšu-ekonomiskās sistēmas 
stāvoklis

Attiecīgi, naudas bāzei DB (М0+ komercbanku kontu atlikumi CB) krasi palielinoties,
tiek vērots nenozīmīgs Amerikas naudas agregāta М1 (М0+ klientu pieprasījuma konti 
komercbankās) pieaugums. Pēdējo mēnešu laikā abi agregāti pat nedaudz samazinājās.
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Finanšu-ekonomiskās sistēmas 
stāvoklis

Analoăiska “plaisa” ir redzama arī naudas bāzes DB un dolāra naudas agregāta M2 
kustības salīdzinošā grafikā. Arī šeit janvārī bija vērojams naudas masas M2 
samazinājums par aptuveni 1%.

M2/DB attiecība ap
4-4,5 pret 1

M2/DB attiecība ap 
7-8 pret 1
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Grieėija, PIGS & STUPID

� Februārī pasaules varu un ieguldītāju uzmanības centrā joprojām palika sarežăīta 
situācija ar Grieėijas parādiem. 

� Atgādināsim, ka 2009. gada beigās Grieėijas parāds sasniedza €300 mljrd., jeb 120% 
no IKP, bet deficīts – 12,7% no IKP, kas izraisīja Eiropas Savienības varu asu kritiku.

� Šajā 2010. gadā vien Grieėijai būtu jāpiesaista vairāk nekā €50 mljrd. parāda 
refinansēšanai un deficīta segšanai (€20 mljrd. martā–maijā).

� Vadošas reitinga aăentūras jau brīdināja Grieėiju par iespējamo kredītu reitinga 
samazināšanu no esoša ВВВ+.

� Divos “glābšanas” samitos, kuros februārī piedalījās Eiropas Savienības līderi un 
Eirogrupa (Eirozonas finanšu ministri), Grieėijai apsolīja palīdzību, toties konkrētie 
pasākumi nebija nosaukti.

� Problēma ir tāda, ka Eiropas Savienībā nav mehānismu, kā palīdzēt atsevišėām 
valstīm, kas saskaras ar finanšu grūtībām.

� Uzdevumu sarežăī arī aktīvi protesti no Grieėijas iedzīvotāju puses, kuri nevēlas, lai 
tiktu īstenota izdevumu samazināšana, ko plāno veikt valdība.

� Tikai dažu soĜu attālumā no analoăiskām problēmām ir arī virkne citu Eiropas 
Savienības valstu – Portugāle, Īrija un Spānija, kas kopā ar Grieėiju veido PIGS (PIIGS
kopā ar Itāliju). 

� Ir izdomāts arī cits nepatīkams saīsinājums problemātisko valstu grupai – STUPID: 
Spain, Turkey, United Kingdom, Portugal, Italy, Dubai.
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Makroekonomiskā situācija

� Februārī publicētiem makroekonomiskiem pārskatiem joprojām bija jaukts raksturs, 
bet daži rādītāji izskanēja negaidīti negatīvi. 

� Amerikā patērētāju uzticības indekss februārī samazinājās no 56,5 līdz 46,0, uzrādot 
minimālo vērtību kopš 2009. gada maija. 

� Pārdošanas apjomi pirmreizēja mājokĜa tirgū janvārī krita par 11,2% līdz 309 tūkst., 
kas arī ir minimālais līmenis visā šīs statistikas apkopošanas vēsturē kopš 1963. gada.

� Janvārī cenas uz mājām priekš vienas ăimenes, pēc Case-Shiller indeksa versijas, krita 
jau otro mēnesi pēc kārtas, sekojot nepārtrauktam pieaugumam kopš 2009. gada 
februāra. 

� Taču dažas ziĦas no Amerikas bija arī visai pozitīvas.
� Janvārī bezdarbs krita no 10% līdz 9,7%, bet zaudēto darba vietu skaits ārpus 

lauksaimniecības sektoram (Nonfarm Payrolls) sastādīja tikai 20 000.
� Otrā lasījumā publicētie dati par ASV IKP Q4 2009 bija pārskatīti uz augšu no +5,7% 

līdz +5,9% (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu).
� Februāra biznesa aktivitātes indeksi ISM (PMI) ražošanas sfērā un pakalpojumu sfērā

palika virs līdzsvara līmeĦa 50, norādot uz aktivitātes pieauguma turpinājumu 
ekonomikā.



04.03.2010

Pasaules finanšu tirgus:                                                 
2010. g. februāra rezultāti |   Leonīds AĜšanskis

8

Makroekonomiskā situācija

� Februārī publicētie dati par Japānas IKP Q4 2009 parādīja pieaugumu par 1,1% 
ceturkšĦa laikā, taču nominālais IKP palielinājās tikai par 0,2%, bet atlikušo 
pieaugumu nodrošināja deflācija. Visa 2009. gada laikā IKP bija kritis par 5%.

� ěoti vāji izskanēja arī pirmie IKP lasījumi par Q4 2009 Eirozonā, kas pieauga tikai 
par 0,1%. Turklāt, visa gada laikā IKP krita par 4%.

� Vācijā pieaugums vispār negaidīti apstājās (salīdzinājumā ar iepriekšējo 
ceturksni), bet IKP kritums par visu 2009. gadu sastādīja 4,9%.

� Turklāt Vācijā biznesa uzticības indekss Ifo februārī negaidīti krita, pirmoreiz 
pēdējo 11 mēnešu laikā.

� Cits svarīgs Vācijas ekonomisko cerību indikators ZEW februārī arī krita, un šis 
bija jau piektais pēc kārtas indeksa krituma mēnesis.

� Toties janvārī, pirmoreiz kopš 2008. gada maija, Eirozonā bija vērojams 
bezdarba līmeĦa samazinājums – no 10% līdz 9,9%. 

� PaziĦotie Lielbritānijas indikatori arī skanēja pārsvarā negatīvi.
� Šeit mazumtirdzniecības pārdošanas rādītāji janvārī krita par 1,8%, kas kĜuva 

par vislielāko kritumu kopš 2008. gada jūlija.
� Anglijā inflācija janvārī uzlēca līdz 3,5%, salīdzinot ar 2,9% decembrī, kas kĜuva 

par šī rādītāja vislielāko pieaugumu pēdējo 14 mēnešu laikā. 
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Makroekonomiskā situācija

Amerikas ISM indeksu izmaiĦu grafiki (ražošanas sektorā un pakalpojumu sektorā)
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Makroekonomiskā situācija

ASV jauno māju pārdošanu un uzsāktu būvniecību skaita grafiki
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Makroekonomiskā situācija

Amerikas un Eirozonas bezdarba līmeĦa izmaiĦu grafiki
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Makroekonomiskā situācija

Amerikas un Eirozonas inflācijas līmeĦa izmaiĦu grafiki
Janvārī Amerikā gada inflācija nedaudz 
samazinājās: no 2,7% līdz 2,6% (atgādināsim, ka 
vēl 2009. gada oktobrī Amerikā bija fiksēta 
deflācija -0,3%).

Janvārī Eirozonā otro mēnesi pēc kārtas bija 
vērojama inflācija, kura pieauga līdz 0,9%. Bet 
Anglijā tā pacēlās līdz 3,5%.
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Kompāniju jaunumi

� Februārī ir beidzies publisko akciju kompāniju ceturkšĦa pārskatu par 2009. gada 
pēdējo ceturksni publicēšanas sezona.

� Pēc Bloomberg datiem, 461 no 500 Amerikas plaša tirgus kompānijām (S&P 
500), kas ir jau sniegušas pārskatus, vidēji uzrādīja peĜĦas pieaugumu Q4 
2009/Q4 2008 par ievērojamiem 143% (Bloomberg dati)! 

� Tas ir daudz labāk nekā analītiėu agrāk vidēji gaidītais indeksa kompāniju peĜĦas 
pieaugums par 62%.

� Attiecīgi, 75% kompāniju, kas jau ir sniegušas pārskatus, rezultāti pārsniedza 
analītiėu gaidīto.

� Toties ir jāĦem vērā, ka šis peĜĦas pieaugums notika pēc tās spēcīga krituma Q4 
2008/Q4 2007, t.i. no “Ĝoti zema starta”.  

� Tas indeksa kompānijām ir pirmais kopējais peĜĦas pieaugums ceturkšĦa laikā
kopš 2008. gada otra ceturkšĦa.

� Sektoru ziĦā vislabākie rezultāti bija telekomunikāciju sektoram, kurā kompāniju 
peĜĦa pieauga par 1703%!

� Bet vislabākais, nenoliedzami, ir finanšu sektora kompāniju rezultāts, kuras 
uzrādīja peĜĦu pretī sektora kopējiem zaudējumiem pirms gada.



04.03.2010

Pasaules finanšu tirgus:                                                 
2010. g. februāra rezultāti |   Leonīds AĜšanskis

14

Monetāro un valsts varu rīcība

� Savās februāra sēdēs Eirozonas, Japānas un Anglijas CB atstāja likmes rekordzemajos 
līmeĦos 1%, 0,5% un 0,1%. 

� Turklāt visas CB apsprieda pasākumus tirgus atbalstīšanai domātu nestandarta 
operāciju apturēšanai, kas bija aktivizētas krīzes laikā. 

� Piemēram, Anglijas Banka paziĦoja, ka aptur savu programmu aktīvu izpirkšanai no 
tirgus par summu £200 mljrd. 

� ECB pārcēla uz marta sēdi lēmumu pieĦemšanu par stimulējošo programmu 
apturēšanu. 

� FRS sēde februārī nenotika, bet negaidīti tirgiem, tā starp sēdēm paaugstināja 
diskonta likmi no 0,5% līdz 0,75%, pirmoreiz kopš 2006. gada jūnija (šī ir mazāk 
svarīga likme, nekā federālo fondu likme, un šī likme tiek piemērota kredītiem, ko 
bankas saĦem no FRS pret valsts vērtspapīru ėīlu, izmantojot t.s. “diskonta logus”).

� Kaut tam nebūtu jāizraisa stingrāku finanšu noteikumu mājsaimniecībām un biznesam 
izveidošana, tas fakts pats par sevi signalizē par FRS monetāras politikas maiĦu.

� Taču FRS vadītājs Bernake, februārī uzstājoties Kongresa priekšā, teica, ka “zems 
inflācijas līmenis Ĝaus FRS vēl ilgi noturēt likmes zemajā līmenī, jo ASV ekonomika 
joprojām atrodas atjaunošanas stadijā un prasa saglabāt pasākumus pieprasījuma 
uzturēšanai”. 
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Pasaules akciju tirgus

� Pagājušais mēnesis pasaules akciju tirgū sākas ar cenu krituma turpinājumu, kas 
aktivizējās vēl janvāra beigās.

� Uz tirgu izdarīja spiedienu gan negatīvi makroekonomiski pārskati, gan 
nenoteiktība sakarā ar Grieėijas glābšanas plānu. 

� Taču sākot no februāra otras dekādes tirgū sāka pieaugt pozitīvas tendences. 
Acīmredzami, notikušā 10% cenu korekcija atkal aktivizēja akciju pirkšanu.

� Rezultātā vairums vadošo pasaules fondu indeksu mēnesi slēdza ar 
paaugstinājumu.

� Pasaules akciju tirgus indekss MSCI World februārī pieauga par 1,1%, daudz 
mazāks pieaugums par 0,2% bija attīstības tirgus indeksam MSCI ЕМ.

� Vislabākais rezultāts mūsu vēroto attīstīto tirgu indeksu starpā šoreiz izrādījās 
Amerikas NASDAQ, kas bija pieaudzis par 4%.  

� Par pieauguma līderi mūsu vēroto attīstības tirgu starpā februārī, tāpat kā
janvārī, kĜuva Ukrainas tirgus, kas pieauga par 11,9%, krasi pieaugot 
optimismam pēc prezidenta vēlēšanu rezultātiem.

� Tas Ĝāva PFTS indeksam 2 mēnešu laikā pieaugt par 22,5%, kas krasi kontrastē
ar vispārīgo situāciju vadošiem pasaules indeksiem, kuri kopš gada sākuma 
paliek negatīvajā teritorijā. 
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Pasaules akciju tirgus

-5.4%0.2%-5.6%74.4%-54.5%326.6%-MSCI EM (Attīstības valstis)

-3.0%1.1%-4.1%27.0%-42.1%100.6%-MSCI WD (Pasaules)

-1.1%6.2%-7.3%79.9%-62.1%1754.3%16.1KASE (Kazahstāna)

22.5%11.9%10.6%90.4%-74.4%1946.4%-PFTS (Ukraina)

-3.0%1.6%-4.6%82.7%-41.2%467.0%20.6Bovespa (Brazīlija)

-5.9%0.4%-6.3%81.0%-52.4%500.7%24.3SENSEX (Indija)

-5.3%-0.5%-4.8%49.7%-40.7%202.3%21.4КOSPI (Koreja)

-6.9%1.9%-8.8%80.0%-65.4%287.4%31.1SSEC (Ķīna)

-2.8%-4.1%1.2%128.6%-72.4%537.9%27.2RTS (Krievija)

-5.8%-0.8%-5.0%22.3%-42.7%83.2%15.9CAC (Francija)

-1.1%3.1%-4.2%23.2%-31.0%61.5%53.8FTSE (Anglija)

-4.0%-0.7%-3.3%19.0%-42.1%78.4%-N225 (Japāna)

-6.0%-0.2%-5.8%23.8%-40.4%178.9%55GDAX (Vācija)

-1.4%4.0%-5.4%43.9%-40.5%98.6%35Nasdaq Comp. (ASV)

-1.0%2.7%-3.7%23.5%-38.5%66.9%18.7S&P 500 (ASV)

-1.0%2.5%-3.5%18.8%-33.8%59.0%15.3DJI (ASV)

Kopš 2010. 
g. sākuma

Par 2010. g. 
februāri

Par 2010. g. 
janvāri

Par 2009. g.
Par 2008. 

g.
Par  2003. g.-
2007. g.

P/E(Bloo
mberg)

Biržas indekss
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Pasaules akciju tirgus

Bankas Morgan Stanley aprēėinātais pasaules akciju tirgus indekss MSCI World
februāri noslēdza ar pieaugumu par 1,1%. Toties ar to nepietika, lai kompensētu 
janvāra zaudējumus, un tagad indekss ir par 3% zemāk par gada sākuma līmeni. 

Сигнал на покупку

Линия поддержки тренда



04.03.2010

Pasaules finanšu tirgus:                                                 
2010. g. februāra rezultāti |   Leonīds AĜšanskis

18

Pasaules akciju tirgus

Bankas Morgan Stanley aprēėinātais attīstības akciju tirgus indekss MSCI EM 
februāri noslēdza tikai ar nelielu plusu, tirgus Krievijas sastāvdaĜas krituma dēĜ. 
Rezultātā, indeksa kritums kopš 2009. gada sākuma sastāda ievērojamus 5,4%.

Сигнал на покупку

Линия поддержки тренда
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Pasaules akciju tirgus

Amerikas augsto tehnoloăiju akciju indekss NASDAQ februārī uzrādīja vislielāko 
pieaugumu attīstīto tirgu vadošo indeksu starpā un pieauga par 4%. Taču ar to 
nepietika, lai kompensētu visu janvāra kritumu, un kopš gada sākuma tas paliek 
mīnusā par 1,4%.  

Сигнал на покупку

Сигнал на продажу
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Pasaules akciju tirgus

Par krituma līderi mūsu vēroto indeksu starpā februārī kĜuva Krievijas RTS, kas 
mēneša laikā bija zaudējis vairāk nekā 4% no savas vērtības. Taču šis kritums ir visai 
nenozīmīgs, salīdzinot ar Krievijas tirgus pieaugumu 2009. gada laikā par spēcīgiem
128%. 

Сигнал на покупку

Сигнал на продажу
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Pasaules akciju tirgus

Par pieauguma līderi februārī un kopš gada sākuma paliek Ukrainas PFTS, kas 
divu mēnešu laikā ir pieaudzis par 22,5%. Šāda bija investoru reakcija uz 
Viktora Janukoviča uzvaru prezidenta vēlēšanās. 

Сигнал на покупку

Сигнал на продажу
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Pasaules obligāciju tirgus

� Februāris pasaules obligāciju tirgū noritēja bez ievērojamām cenu kustībām 
gan attīstības, gan attīstīto valstu sektorā.

� Par vieniem no visvairāk volatīliem palika Grieėijas valsts vērtspapīri, bet sekojot 
janvāra spēcīgam kritumam, februārī tiem izdevās uzrādīt nelielu pieaugumu.

� Februārī attīstības valstu valsts parādu indekss EMBI+ uzrādīja pieaugumu par 
1,6%, un spreds pret Amerikas treasures samazinājās par 13 b.p., līdz 2,95%.

� Atsevišėajos valsts vērtspapīru nacionālajos sektoros pieaugums bija vairāk 
nozīmīgs, bet daži sektori uzrādīja arī cenu kritumu. 

� Par pieauguma līderiem otro mēnesi pēc kārtas kĜuva Jamaikas vērtspapīri, kuru 
vērtība palielinājās par 12,2%, sekojot pieaugumam par 13,7% janvārī. 

� Par krituma līderi, arī otro mēnesi pēc kārtas, izrādījās Argentīnas vērtspapīri, 
kuri krita par 3,5%, sekojot kritumam janvārī par 6%. 

� Attīstības valstu korporatīvie parādi, atšėirībā no parastas situācijas, februārī
uzrādīja mazāku pieaugumu, nekā valsts vērtspapīri, un to indekss СEMBI 
mēneša laikā pieauga par 1,1%, bet spreds samazinājās par 7 b.p. līdz 3,38%.

� Par cenu pieauguma līderi šeit kĜuva Bahreina vērtspapīri, kuri pieauga par 
6,1%, sekojot pieaugumam par 8,9% janvārī.
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Pasaules obligāciju tirgus

� Vislielākais kritums indeksā ietilpstošo vērtspapīru starpā šoreiz bija Ēăiptes 
korporatīviem vērtspapīriem, kuri mēneša laikā bija krituši vidēji par 2%.

� Krievijas korporatīvo parādu indekss RUBI parādīja pieaugumu, lielāku nekā
vidējais attīstības tirgū – par 1,5%, un šeit spreds pret treasures samazinājās par 
13 b.p. līdz 3,93%. 

� Kas attiecas uz attīstīto valstu valsts vērtspapīriem, šeit februārī cenas pārsvarā
konsolidējās uz sasniegtiem līmeĦiem.

� Grieėijas vērtspapīriem beidzot izdevās uzrādīt nelielu pieaugumu pēc nopietna 
krituma trīs mēnešu garumā, un 10-gadu bondi mēneša laikā pieauga par 0,4%. 

� Amerikas garie vērtspapīri februārī uzrādīja nenozīmīgu cenu kritumu, un 
ienesīgums praktiski palika esošajos līmeĦos – 30-gadu ap 4,5%, bet 10-gadu 
ap 3,6%. 

� Kas attiecas uz gariem Vācijas bundiem, šeit, otrādi, bija vērojams neliels cenu 
pieaugums, bet ienesīgums arī mainījās nenozīmīgi.

� Rezultātā 30-gadu vērtspapīru ienesīgums krita no 3,89% līdz 3,85%, bet 10-
gadu bundiem tā krita no 3,18% līdz 3,11%.
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Pasaules obligāciju tirgus

Grieėijas 10-gadu valsts vērtspapīriem tirdzniecība februārī bija Ĝoti volatīla, bet 
rezultātā tiem izdevās pieaugt tikai par 0,4%, apturot spēcīgu kritumu 3 mēnešu 
garumā. Kā var redzēt grafikā, cenu pieaugums aktivizējās marta sākumā.  
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Pasaules obligāciju tirgus

Attīstības valstu valsts parādu indekss EMBI+ februāri noslēdza ar pieaugumu par 
1,6%, un spreds pret Amerikas treasures samazinājās par 13 b.p., līdz 2,95%. 
Indeksa cena jau sen pārsniedza pirmskrīzes līmeni, bet spreds pagaidām nav 
atgriezies pie minimāliem 2007. gada līmeĦiem. 
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Pasaules obligāciju tirgus

10-gadu Amerikas valsts vērtspapīri februārī tika tirgoti samērā šaurajā
koridorā, pēc mēneša rezultātiem uzrādot tikai nelielu kritumu, un to 
ienesīgums nedaudz pieauga, paliekot tuvu 3,6%.
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Pasaules valūtu tirgus

� Februārī tirdzniecība valūtu tirgū arī notika diezgan mierīgi, bez būtiskām cenu 
kustībām gan attīstības, gan attīstīto valūtu sektorā. 

� Krievijas rublis februāri noslēdza ar paaugstinājumu par 1,2% attiecībā pret dolāru un 
par 2,5% attiecībā pret eiro-dolārs grozu. 

� Attīstīto pasaules valūtu tirgū februāris, tāpat kā janvāris, pārsvarā iezīmējās ar dolāra 
pieaugumu pret citām vadošām pasaules valūtām.

� Dolāra indekss mēneša laikā ir pieaudzis par 1,1%, sekojot pieaugumam janvārī par
2%.

� Vislielākais pieaugums dolāram bija attiecībā pret mārciĦu – par 4,8%, bet pret savu 
galveno konkurentu, eiro, tas mēneša laikā bija pieaudzis par 1,5%.

� Taču, tāpat kā janvārī, dolārs krita attiecībā pret Japānas jenu, zaudējot vēl 2% no 
savas vērtības.

� Kas attiecas uz eiro/dolārs tirgu, mēs neesam vienisprātis ar daudziem analītiėiem, kuri 
prognozē eiro krahu Grieėijas problēmu dēĜ.

� Grieėijas € 300 mljrd. lielie parādi ir daudz mazāki par bankrotējoša Lehman Brothers
$650 mljrd. lieliem parādiem, kuri tomēr neizraisīja dolāra krahu.

� Vienkārši esoša ilggadīga tendence jau ir vērsta uz dolāra pieaugumu un eiro 
samazināšanos, un Grieėijas situācija to tikai nedaudz pastiprināja. 

� Mūsu ilgtermiĦa prognoze eiro/dolārs tirgum paliek nemainīga – dažu gadu laikā
kurss var pietuvoties paritātei (1EUR =1USD). 
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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.

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 viedokli 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/


