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Aktīvu veids

Valūta

Ietekme

Nav efekta

Ietekme

Var samazināties ekskluzīvo 
nekustamo īpašumu (no 10mlj. GBP) 
cenas. Izstājoties no Eiropas 
Savienības, Lielbritānija var kļūt 
noslēgtāka, tās ekonomika – 
investoriem mazāk pievilcīga.

NegatīvaNekustamais īpašums

NegatīvaPalielinoties nenoteiktībai pasaulē 
un politiskajai nestabilitātei Eiropā, 
zelta cena var kļūt augstāka.

Samazinoties politiskajai 
nenoteiktībai pasaulē, zelta cena 
var kļūt zemāka.

PozitīvaZelts

PozitīvaPalielinoties inflācijai, pieaugot kapitāla 
aizplūšanas riskam un samazinoties 
investīcijām reālajā ekonomikā, 
sterliņu mārciņa var zaudēt vērtību.

Lielbritānijas valūta var atgūt pēc 
Brexit spekulācijām radušos 
zaudējumus.

NegatīvaGBP

NegatīvaPalielinoties nenoteiktībai pasaulē, 
kapitāls aizplūst uz tā saucamajām 
„drošajām ostām”. Līdz ar to dolārs 
un jena var kļūt nedaudz dārgāki.

Samazinoties nenoteiktībai pasaulē, 
kapitāls aizplūst no „drošajām ostām”. 
Līdz ar to dolārs un jena var kļūt 
nedaudz lētāki.

PozitīvaAttīstīto
valstu valūta

(USD, JPY)

Obligācijas

PozitīvaGaidāmais inflācijas pieaugums un 
kredītreitinga pazemināšanās var 
samazināt Lielbritānijas valsts 
obligāciju cenu.

Samazinoties politiskajai 
nenoteiktībai, valsts obligāciju 
cenas var pieaugt.

NegatīvaLielbritānijas
valsts obligācijas

 

Nav efektaGaidāmais inflācijas pieaugums var 
veicināt Anglijas korporatīvo 
obligāciju ienākumu 
palielināšanos.

NegatīvaLielbritānijas
korporatīvās

obligācijas

NegatīvaPalielinoties nenoteiktībai pasaulē, 
kapitāls var aizplūst uz tā saucamajām 
„drošajām ostām”. Līdz ar to augstas 
kvalitātes obligāciju cena 
var palielināties.

Investīciju valsts obligāciju cena var 
nedaudz samazināties, jo palielinās 
FRS likmju paaugstināšanas iespēja.

PozitīvaAugstas
kvalitātes

obligācijas

PozitīvaAr ES nākotni saistītās nenoteiktības 
palielināšanās var veicināt Eiropas 
akciju tirgus volatilitāti.

Ar ES nākotni saistītās nenoteiktības 
mazināšanās var pozitīvi ietekmēt 
Eiropas akciju cenu.

NegatīvaEiropas akcijas

PozitīvaPotenciālā nenoteiktības un 
protekcioniska noskaņojuma palielināšanās 
pasaulē var negatīvi ietekmēt akciju cenu.

Nenoteiktības mazināšanās pasaulē 
var pozitīvi ietekmēt akciju cenu.

NegatīvaPasaules akcijas

Akcijas

PozitīvaSterliņu mārciņai kļūstot lētākai, uz 
eksportu orientēto uzņēmumu darbība 

var tikt stimulēta. No otras puses, tarifu pieauguma 
gadījumā uzņēmumu peļņa var samazināties.
Samazinoties konkurencei, uz iekšējo tirgu orientētie 
uzņēmumi var darboties veiksmīgāk.Darbietilpīgo sektoru 
uzņēmumu rentabilitāte var samazināties, jo gaidāmo 
darbaspēka brīvās pārvietošanās ierobežojumu dēļ 
mazatalgoto darbinieku algām būs jāpalielinās.Kopumā 
riskam visvairāk pakļauts ir finanšu sektors.

Paredzams, ka uzņēmumi atjaunos 
atliktos investīciju projektus, tādējādi 
valstī palielināsies ekonomikas 
aktivitāte.

JauktaLielbritānijas
akcijas

Rietumu Asset Management (RAM) eksperti ir izvērtējuši tirgus turpmākās 
attīstības variantus atkarībā no referenduma rezultātiem.

Jūs vienmēr varat pieteikties konsultācijai pie RAM pārvaldniekiem: 
tālrunis: +371 67025284, e-pasts: ram@rietumu.lv.


