CBL AM investīciju stratēģija
Apskats un perspektīvas
2017. gada janvāris

Šajā apskatā


Finanšu tirgus sniegums








ASV vēlēšanu procesa noslēgumu tirgi atzīmē ar Rietumvalstu akciju ralliju, «izglābjot» to gada sniegumu.
Obligāciju korekcijas dēļ kopējā pēcvēlēšanu ietekme uz sabalansēta ieguldījumu portfeļa atdevi nelabvēlīga.

Globālā ekonomika




Spēcīgi un sinhronizēti makro klimata uzlabojumi visos galvenajos pasaules reģionos.




Uz globālās ekonomikas skatuves ar spožu uznācienu atgriežas inflācija.

Prezidenta Trampa solītie infrastruktūras tēriņi un zemāki nodokļi spētu paātrināt ASV izaugsmi par gandrīz 1
procenta punktu. Protekcionisms un domstarpības ar Kongresu pozitīvo efektu varētu būtiski samazināt.

Ātrāka ekonomika, augstāka inflācija varētu paātrināt monetārās politikas normalizācijas procesu.

Finanšu tirgus tendences




Naftas cenas atrodas pieauguma tendences ietekmē. Uzmanības centrā joprojām piedāvājuma puse.




Nesenā etalona likmju lēciena rezultātā uzlabojies ASV investīciju reitinga kompāniju obligāciju potenciāls.

ASV dolārs joprojām izskatās labi. Tomēr toni noteicošā likmju starpības faktora potenciāls mazinās, tam var
nepietikt spēka nostumt EUR/USD kursu zem paritātes.

Investoru attieksme pret risku ir «konstruktīvi pozitīva», rotācija atpakaļ akcijās varētu turpināties.
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Finanšu tirgus sniegums
ASV vēlēšanu noslēgums atdzīvina Rietumvalstu akcijas
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Globālā ekonomika
Rietumvalstis jauno gadu iesāk uz augstas nots



Spēcīgi un sinhronizēti makro klimata uzlabojumi
visos galvenajos pasaules reģionos.




Patērētāju noskaņojums ASV sasniedz 15 gadu augstāko līmeni,
strauji atgūstas arī Eirozonā.
Ražotāju uzņēmumu noskaņojums vairāku gadu maksimumos
abpus Atlantijas okeānam, arī Ķīnā (1. ilustrācija).





ASV pēc ilgākas pauzes atkal sāk paātrināties.



Trampa solītie fiskālie stimuli (lielāki infrastruktūras tēriņi un
zemāki nodokļi) gada laikā kopš ieviešanas spētu paātrināt ASV
izaugsmi par gandrīz 1 procenta punktu.







ASV rūpniecībai palīdz arī naftas segmenta atlabšana – aug
naftas urbumu skaits un naftas ieguves apjomi.

Bet! Protekcionisms un / vai Trampa domstarpības ar Kongresu
pozitīvo efektu varētu būtiski samazināt (2. ilustrācija).

Ekonomisti 2017. un 2018. gadā redz ASV augam par 2.3%.
Mūsuprāt, prognožu kāpums varētu turpināties.

No Eirozonas prognozēm pazudusi Brexit ietekme.



Spriežot pēc augstākas frekvences datiem, arī Eirozonas IKP var
augt straujāk par prognozētajiem 1.5% gadā.



Risku pusē Brexit un vēlēšanu faktors.
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Globālā ekonomika
FRS un ECB – katra uz savu pusi (pagaidām)
Uz globālās ekonomikas skatuves atgriežas inflācija.








Bet, kas svarīgāk - pirmo reizi šī likmju celšanas cikla laikā FRS
pārskaitīja uz augšu prognozēto likmju trajektoriju (2. ilustrācija).
Ātrāka ekonomika, augstāka inflācija varētu uzturēt / paātrināt
monetārās politikas normalizācijas procesu.

Pagaidām nekas par to neliecina: ECB plāno drukāt naudu līdz
pat gada beigām, un pirkt obligācijas ar ienesīgumu zem -0.4%.
Tomēr, mūsuprāt, ir liela iespējamība, ka ātrāk augošā Eirozonas
ekonomika un vēl ātrāk augošā inflācija liks ECB mainīt retoriku.
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Kā jau tika gaidīts, FRS decembrī pacēla bāzes likmi par 25
bāzes punktiem.

Vai / kad ECB mainīs savu domāšanu?



1

2006



2

2005

Federālo Rezervju Sistēma novēršas no «vēlāk &
lēnāk» prakses.

3

2004



Saskaņā ar mūsu aplēsēm, jau šā gada pirmajā pusē inflācija
ASV varētu pārsniegt 3%, Eirozonā – 2.5% (1. ilustrācija).
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Ražotāji sākuši ziņot par pieaugošo izejvielu izmaksu pārlikšanu
uz gala patērētājiem. Tas varētu atbalsoties arī pamatinflācijā.

5

2002



Atbilstoši mūsu prognozēm, inflācija ir sākusi kāpt visā pasaulē,
sekojot naftas un pārtikas cenu pieaugumam.

2001



Inflācijas dinamika, % gada pārmaiņa
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Finanšu tirgus tendences: nafta
Visa uzmanība joprojām pievērsta piedāvājuma pusei



OPEC pieņem ilgi loloto lēmumu - ierobežo kopējo
ieguvi par 1.2 milj. barelu dienā (mb/d).








Nolīgumam pievienojušās arī vairākas citas valstis, kopumā
solot globālo ražošanu mazināt vēl par papildus 0.6 mb/d.
Pie citiem nemainīgiem apstākļiem, šī lēmuma realizēšana
dzīvē apvienojumā ar naftas pieprasījuma pieauguma
ilgtermiņa tendenci varētu ātri vien sabalansēt tirgu.

Naftas cenas pašlaik atrodas pieauguma
tendences ietekmē, ļoti iespējami tālāki kāpumi.
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Taču, protams, modrību nedrīkst zaudēt.




Tirgus uzmanīgi vēros, vai šoreiz OPEC spēs pilnībā ievērot
kvotas. Turklāt no kvotām atbrīvotās Nigērija un Lībija var
būtiski mazināt OPEC lēmuma efektu (1. ilustrācija).
Kas vēl svarīgāk – tirgū atgriežas ASV nafta. 4. ceturksnī
ieguve kāpusi par +0.3 mb/d.





Trampa administrācijā ir vairāki enerģijas industrijai
pietuvināti cilvēki, turklāt Tramps vēlas nodrošināt ASV
enerģētisko neatkarību – acīmredzot, valdības politika būs
atbalstoša visa veida (arī gāze, ogles) enerģijas ieguvei.

Uzmanīgi! Spekulanti ir ļoti strauji un lielos apjomos pirkuši
naftu. Pozicionējums ir vēsturiskos maksimumos (2. ilustrāc.).
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Finanšu tirgus tendences: FOREX
Toni tirgū nosaka ASV «dzimušie» faktori
Pēcvēlēšanu drudzis par ASV ekonomikas un
likmju ātrāku pieaugumu atdzīvināja ASV dolāru.






Dolāra spēka avots - atkal pieaugusī atšķirība starp FRS un
ECB monetārajām politikām, kas pagrūda īstermiņa likmju
starpību dolāram labvēlīgā virzienā.

Fundamentāli pozitīvu vidi ASV dolāram uztur
pārsteidzoši ilgstošā un noturīgā amerikāņu
investoru naudas repatriācija (1. ilustrācija).
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Uz citu valūtu fona ASV dolārs joprojām izskatās
labi, taču būtisku tālāku kāpumu negaidām.







Likmju starpības faktora potenciāls mazinās. Spriežot pēc
prognozēm, tas turpinās strādāt par labu dolāram, taču tam
var nepietikt spēka nostumt EUR/USD kursu zem paritātes (2.
ilustrācija).
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Finanšu tirgus tendences: obligācijas
Riska prēmijas iegājušās «dārgajā galā»



Zema riska segmentā prioritāte ASV obligācijām.



Nesenā etalona likmju lēciena rezultātā būtiski uzlabojies arī
ASV investīciju reitinga kompāniju papīru potenciāls.








Absolūtajam ienesīgumam pieaugot, paši amerikāņi labprātāk
naudu investē tuvāk mājām.
No riska prēmiju viedokļa šīs obligācijas gan ir dārgas.

Mūsuprāt, eiro valūtā durācijas riski ir augstāki. Apvienojumā
ar niecīgiem absolūtajiem ienesīguma rādītājiem (YTM ap 1%)
šajā sektorā ir grūti saskatīt fundamentālu vērtību.

Ienesīgums pamatvalūtā līdz dzēšanai, %
8%

Relatīvi pērkamākās ir High Yield, ar uzsvaru uz ASV.







Prognozēts, ka sāks mazināties defoltu skaits (2. ilustrācija).
ASV HY kompānijām pēc 1.5 gadu ilga pieauguma
samazinājies parāda slogs.
Jauno emisiju apjomi abpus Atlantijas okeānam mēreni.

Diversifikācijas nolūkos vērts pievērts uzmanību arī attīstības
valstu obligācijām «cietajās valūtās».



Valstu makro pulss iegriezies pozitīvā teritorijā, uzņēmumu
maksātnespēju vilnis (galvenokārt, Latīņamerikā) noplacis.
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Finanšu tirgus tendences: akcijas
Rotācija atpakaļ akcijās


Akciju (spontānais) rallijs drīzāk ir saistīts ar pašu
vēlēšanu noslēgšanos un nevis Trampa uzvaru.
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400

100

Mūsuprāt, svarīgs priekšnosacījums izrāvienam augšup bija arī
investoru iepriekš ļoti atturīgā attieksme pret akcijām.

300





2016. gada laikā līdz vēlēšanām no ASV akciju fondiem bija
izņemti ~100 miljardi USD. Tas bija vēsturisks ekstrēms, pēc
kādiem nereti seko pagrieziens un pretēja kustība (1. ilustrācija).
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Augošā inflācija var mazināt obligāciju ieguldījumu pievilcību.

0%

Turklāt EM akciju tirgi tirgojas ar vēsturiski lielām atlaidēm pret
Rietumu akciju tirgiem (2. ilustrācija).

Riski: protekcionisms, Brexit un vēlēšanas Eiropā.
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Eiro nesenā palētināšanās epizode ļāvusi analītiķiem par 2%
pārskatīt uz augšu Eiropas kompāniju peļņas prognozes.
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Attīstības valstu (EM) akciju tirgiem palīdz resursu cenu kāpums.
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ASV akciju fondu un ETF naudas plūsma, 6 mēn. summa, mljr. USD (rhs)

Pasaulē notiek ekonomikas paātrināšanās procesi.
Tiek lēsts, ka Trampa solītie zemākie nodokļi un lielāki valsts
tēriņi varētu palielināt ASV kompāniju peļņu par 5%.
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Rotācija atpakaļ akcijās varētu turpināties.






Fondu naudas plūsmas un akciju sniegums
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Saistību atruna
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