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PAsAules ļoti bēdīgie eko-
nomiskās aktivitātes rādītāji, 
kas noveduši pat pie tāda fe-
nomena kā negatīvas naftas 
cenas, norāda uz to, ka glo-
bālās tautsaimniecības situā-
cija ir ne tikai kritiska, bet var 
draudēt ar ilgstošu depresi-
ju. 

Tas nozīmē, ka arī uzņē-
mumiem peļņas gūšanas ie-
spējas neizskatās pārāk ro-
žainas, kas ir likumsakarīgs 
faktors tam, lai akciju cenas 
pasaules biržās turpinātu 
kritumu. Tas savukārt paver 
iespējas pelnīt uz akciju ce-
nas samazināšanās rēķina, 
atverot tā dēvētās «īsās pozī-
cijas» jeb, moderni formulē-
jot, «šortojot».

Saistībā ar šo pelnīšanas 
veidu, jāņem vērā pagājušās 
nedēļas pavērsieni naftas tir-
gū. Teksasas gaišās jēlnaftas 
WTI cena maija piegādēm ti-
ka definēta kā negatīva cena, 
proti, tie, kuru rīcībā bija šīs 
naftas markas kontrakti, bija 
gatavi no tiem atbrīvoties, 
piemaksājot pat vairāk nekā 
30 ASV dolāru (~ 28 eiro) par 
barelu. Tas varētu veicināt iz-
pārdošanu arī akciju tirgos. 
Bankas Luminor investīciju 
stratēģis Vitālijs Siļvestrovs 
skaidro, ka norises naftas tir-
gū veicina cenu kritumu gal-
venokārt enerģētikas sektora 
uzņēmumiem, nevis akciju 
tirgum vai biržas indeksiem 
kopumā, jo enerģētikas sek-
tora īpatsvars akciju indek-
sos pēdējos gados ir būtiski 
sarucis un tagad ir tikai ap 
4% no visa tirgus apjoma. 

Runājot par kopējo virzību 
biržā, Baltic International 
Bank Aktīvu pārvaldīšanas 
nodaļas vadītājs Konstantīns 
Goluzins teic, ka ir jāatdala 
labi uzņēmumi ar stabilu fi-
nansiālo stāvokli un valstis ar 
nelielu parāda slogu un at-
bildīgu pieeju budžeta tēri-
ņiem no uzņēmumiem ar vā-
ju maksātspēju un valstīm, 
kas arī līdz šīm nespēja saba-
lansēt savu budžetu. Pēc ek-
sperta teiktā, pozitīvi vērtēja-
majiem aizņēmējiem parāda 
vērtspapīru cenas varētu 
augt un aizņēmumu procen-
ti – kristies, jo investoriem 
būs jānovirza savs kapitāls 
bezriska vai zema riska vērts-
papīros. Savukārt aizņēmē-
jiem ar augstu risku varētu 
nākties rēķināties ar vērtspa-
pīru cenu kritumu un aizņē-
muma procentu pieaugumu. 
«Runājot par akciju tirgu, te 
situācija ir līdzīga. Tomēr, ne-
skatoties uz to, ka akciju tir-
gus ir piedzīvojies ārkārtīgi 
strauju kritumu, tas varētu 
krist vēl vairāk. Līdz martam 
akciju tirgus bija gaidījis sta-
bilu un optimistisku nākot-
nes izaugsmi, bet tagad ir sa-
skāries ar lielāko krīzi kopš 
Lielās depresijas 1930. gadā. 
Uzņēmumu peļņa vairāk vai 
mazāk kritīsies neatkarīgi no 
nozares, kuru šis uzņēmums 
pārstāv, un tas būs redzams 

arī akciju cenās,» vērtē K. 
Goluzins.

Kopumā negatīvi
Arī jau pieminētā naftas cena 
ietekmē daudzas nozares gan 
pozitīvi, gan negatīvi. «Pro-
tams, tām nozarēm, kas ir 
tieši saistītas ar naftas ieguvi 
un pārstrādi, naftas cenas 
kritums radīs negatīvas se-
kas, mazināsies ienākumi, 
līdz ar to arī akciju cenas. Ta-
ču lielākai daļai uzņēmumu 
naftas cenas kritums dos po-
zitīvu efektu, samazinot 
transportēšanas izmaksas, 
kas ļauj gan gūt lielāku peļ-
ņu, gan samazināt gala pre-
ces cenu,» skaidro Baltic In-
ternational Bank pārstāvis. 

Viņš piebilst, ka šopavasar 
kopumā pieprasījums eko-
nomikā ir strauji krities, un 
tas šo naftas cenas krituma 
efektu padara niecīgu. Līdz 
ar to nav pamata runāt par 
kādu pozitīvu devumu eko-
nomikai vai kādam ar naftu 
vai tās galaproduktu nesais-
tītam uzņēmumam atsevišķi. 
«Patlaban šajā situācijā lielā-
kie uzvarētāji ir uzņēmumi, 

kas nodarbojas ar naftas 
transportēšanu un uzglabā-
šanu. Pieprasījums pēc naf-
tas uzglabāšanas kapacitātes 
ir strauji pieaudzis, tas ir 
strauji palielinājis arī šī pa-
kalpojuma cenu. Kopumā 
vērtējot naftas cenas krituma 
ietekmi uz akciju cenām, var 
teikt, ka efekts ir vairāk nega-
tīvs, jo, samazinoties to uz-
ņēmumu peļņai, kas ir tieši 
vai netieši saistīti ar naftas 
sfēru, samazinās arī šīs sfēras 
gala beneficiāru ienākumi, 
kas savukārt var radīt situāci-
ju, ka tiek mazāk patērētas 
citu uzņēmumu preces un 
pakalpojumi. Tāpēc kopumā 
tik straujš naftas cenas kri-
tums ir negatīvs gan pasau-
les ekonomikai kopumā, gan 
akciju cenām atsevišķiem 
uzņēmumiem,» secina K. 
Goluzins.

Augstāks risks
Neraugoties uz to, ka tirgus 
situācija tā dēvēto īso pozīci-
ju atvēršanai no atsevišķiem 
aspektiem varētu būt labvēlī-
ga, V. Siļvestrovs brīdina par 
šādas investīciju stratēģijas 
riskiem. Viņš norāda, ka at-
šķirībā no pozīcijām, kuras 
tiek atvērtas, orientējoties uz 
akciju cenu izaugsmi, «īso 
pozīciju» gadījumā potenciā-
lais ieguvums ir limitēts. Lu-
minor eksperts norāda, ka 
100% vērta peļņa no ieguldī-
juma vērtības var tikt sa-
sniegta tikai tādā gadījumā, 
ja kompānija bankrotē un tās 
akciju cena krīt līdz nullei, 

bet zaudējumi ir nelimitēti, 
jo cenu akcijas cenas pieau-
gums var būt neierobežoti 
augsts. 

Tāpat eksperts norāda, ka 
šobrīd tirgū ir novērojams 
gandrīz rekordaugsts svārstī-
gums un, ja pozīcija ir atvēr-
ta neveiksmīgā brīdī, kamēr 
tirgus turpina iet uz augšu arī 
tad, ja tas notiek īstermiņā, 
investors var ciest nopietnus 
zaudējumus, un ne katram 
cilvēkam ir viegli šādus zau-
dējumus izturēt ne tikai fi-
nansiāli, bet arī psiholoģiski. 
Tāpat V. Siļvestrovs norāda uz 
potenciāli augstākām izmak-
sām, maksājot procentu 
maksājumus, jo, atverot «īso 
pozīciju», investors faktiski 
aizņemas akcijas no cita in-
vestora. Šajā gadījumā labāks 
risinājums varētu būt biržā 
tirgotie fondi jeb tā dēvētie 
ETF, kuru vērtības kāpums ir 
orientēts uz kāda finanšu 
instrumenta vai biržas in-
deksa kritumu. Tomēr vissva-
rīgāko riska aspektu V. Siļves-
trovs saista ar faktu, ka, cen-
šoties nopelnīt no cenu kri-
tuma, investors gaida globā-
lās ekonomiskās situācijas 
pasliktinājumu un, ja tomēr 
negatīvā prognoze nemateri-
alizējas, viņš zaudē no tā, ka 
ekonomiskie apstākļi uzla-
bojas. Arī K. Goluzins brīdina 
par «īso pozīciju» risku, kas 
var nest lielus zaudējumus. 
«Ilgtermiņa investoram vien-
mēr ir jābūt «garajām pozīci-
jām». Tuvākajā laikā sagai-
dāms ekonomiskās aktivitā-

tes kritums, kas samazinās 
peļņas rādītājus uzņēmu-
miem un daudziem, pro-
tams, radīs arī zaudējumus, 
kas atstās negatīvu iespaidu 
uz uzņēmumu akciju cenām. 
Taču, neskatoties uz to, ir arī 
tādi faktori, kas var mazināt 
akciju cenu kritumu, kā arī 
pat likt tām augt,» vērtē Bal-
tic International Bank ek-
sperts. 

Starp šiem faktoriem, vi-
ņaprāt, varētu būt kopējā tir-
gus riska apetīte, kas palieli-
nās akciju cenas pret uzņē-
muma peļņas rādītāju un sa-
mazinās sagaidāmo ienesī-
guma rādītāju, līdz ar to lie-
kot uzņēmuma akciju cenām 
augt. Eksperts arī norāda, ka 
uzmanība jāpievērš centrālo 
banku potenciālajai inter-
vencei finanšu tirgos, lai sti-
mulētu naudas masas palie-
lināšanos ekonomikā.

Izmantot indeksu
«Ja tomēr kaut kas jāizvēlas 
«šortošanai», piemēram, ris-
ku hedžēšanas nolūkos, vis-
drošāk vienkārši izvēlēties 
akciju indeksiem piesaistītus 
finanšu instrumentus. Ja in-
vestors šobrīd ir pārliecināts, 
ka ekonomiskā krīze turpi-
nāsies, nākamajā lejupejas 
vilnī visvairāk var ciest uzņē-
mumi ar vislielāko kapitali-
zāciju, kā arī uzņēmumi no 
informācijas tehnoloģiju no-
zares. Galvenokārt tās ir Nas-
daq indeksā iekļautās kom-
pānijas,» stāsta V. Siļvestrovs. 

Šo uzņēmumu akciju ce-

nas vēl joprojām ir uzskatā-
mas par samērā augstām, ja 
tās salīdzina ar pašu kompā-
niju fundamentālajiem rādī-
tājiem, piemēram, uzņēmu-
ma peļņu pret akcijas cenu. 
Tas saistīts ar analītiķu pare-
dzējumiem, ka Covid-19 iz-
platība šos uzņēmumus bū-
tiskie neietekmēs, tomēr, kā 
norāda V. Siļvestrovs, ekono-
miskā recesija var turpināties 
ilgāk, nekā domāts. Ja tā no-
tiks, tieši Nasdaq indeksa 
esošajām kompānijām pār-
vērtēšana lejupejošā virzienā 
varētu būt vislielākā.5

Vilinošas, bet ļoti bīstamas
Var būt labs brīdis «īsajām pozīcijām», taču eksperti brīdina uzmanīties

«Īso pozīciju» 

gadījumā 

guvums ir 

limitēts. 

Vitālijs 

Siļvestrovs

0  strAujš naftas cenas kritums atstāj negatīvu ietekmi gan uz pasaules ekonomiku kopumā, gan uz atsevišķu uzņēmumu akciju cenām, uzskata Baltic 
International Bank Aktīvu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Konstantīns Goluzins.  F O T O – K R I S TA P S K A L N S , D I E NA S M E D I J I

Ienesīgums 

Atsevišķu biržā tirgoto uz 
akciju cenu kritumu orientē-
to ieguldījumu fondu (ETF) 
ieguldījuma daļas vērtības 
izmaiņas kopš gada sākuma 
līdz 22. aprīlim
5  ProShares Short S&P 
500:  5%
5  ProShares UltraShort 
S&P 500: 0,2%
5  Direxion Daily S&P 500 
Bear 3X Shares: mīnus 
12,8%
5  ProShares UltraPro Short 
Dow30: mīnus 6%
5  Direxion Daily Small Cap 
Bear 3X Shares: 29,4%
5  ProShares Short Russell 
2000: 22,5%
5  ProShares Short Dow 30: 
9,2%
5  ProShares Short QQQ: 
mīnus 7,8%
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