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Investēt jāsāk 
vietējā tirgū

Kad iegūta pieredze, jāmērķē uz pelnošiem reģioniem, kaut vai uz 
Mongolijas biržu, ja tur tāda ir.

Agnese Vanaga

	 „Līdz	 pagājušajam	 gadam	
reģionos,	 kuros	 es	 investēju,	
bija	grūti	nenopelnīt.	Šie	 tirgi	
gāja	uz	augšu.	Ir	tāds	teiciens:	
„Kad	 vējš	 pūš,	 tad	 arī	 tītari	
lido.”	 Pēdējā	 laikā	 situācija	 ir	
mainījusies,”	savā	desmit	gadu	
ilgajā	 investīciju	 pieredzē	 da-
lās	 Andrejs	 Martinovs,	 iegul-

dījumu	 brokeru	 sabiedrības	
Finasta	Latvijas	nodaļas	vadī-
tājs.

	 Kā	 sākās	 jūsu	 ieguldīšanas	
pieredze?	
	 Kad	sāku	strādāt	bankas	broke-
ru	daļā,	 skatījos,	kā	 to	dara	mani	
kolēģi,	mācījos	no	viņiem	un	lasīju	

literatūru.	Pirmais	 solis	 bija	dažu	
simtu	latu	investēšana	Rīgas	Fon-
du	biržā	kotētajās	akcijās.	

	 Kādus	 ieguldīšanas	 instru-
mentus	jūs	esat	izmantojis	vis-
vairāk?
	 Pārsvarā	 ieguldu	 akcijās.	 Pro-
tams,	 man	 ir	 pieredze	 ieguldīju-

Andrejs Martinovs, IBS Finasta Latvijas nodaļas vadītājs, atklāj, ka savā investīciju portfelī vienmēr 
atrod vietu arī Latvijas uzņēmumu akcijām: „Šo tirgu es jūtu un saprotu vislabāk – jūtos kā varde 
savā dīķī.”
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mos	arī	 naudas	 tirgus	 instrumen-
tos,	 tāpat	 derivatīvos	 –	 pārsvarā	
valūtas	 riska	 mazināšanai.	 Iegul-
dījumu	 fondus	 neizvēlos,	 jo,	 ņe-
mot	vērā	manu	profesiju,	neredzu	
nepieciešamību	maksāt	 par	 fondu	
pārvaldnieku	 pakalpojumiem	 un	
citiem	 izdevumiem,	 kas	 ir	 saistīti	
ar	ieguldījumu	fondu	darbību.

	 Kuros	 tirgos	 visvairāk	 in-
vestējat?
	 Esmu	pietiekoši	elastīgs.	Tomēr	
vienmēr	 pieturos	 pie	 stratēģijas	
ieguldīt	 tikai	 tad,	 ja	 saprotu,	 kas	
notiek	 konkrētajā	 reģionā,	 valstī,	
nozarē	vai	uzņēmumā.	Manu	iegul-
dījumu	ģeogrāfiskais	izvietojums	ir	
diezgan	plašs.	Pēdējo	gadu	laikā	in-
vestēju	 Centrālajā	 un	 Austrumei-
ropā	 –	 pārsvarā	 jaunajās	 Eiropas	
Savienības	dalībvalstīs	un	Krievijā.	
Bet	vienmēr	savā	ieguldījumu	port-
felī	esmu	atradis	vietu	arī	Latvijas	
emitentiem,	 jo	 šo	 tirgu	 es	 jūtu	un	
saprotu	 vislabāk	 –	 jūtos	 kā	 varde	
savā	dīķī.	Šobrīd	man	 ir	 investīci-
jas	akcijās	Latvijā	un	Krievijā.

	 Kuros	tirgos	jums	ir	veicies	
vislabāk,	izdevies	visvairāk	no-
pelnīt?
	 Protams,	 tā	 ir	 Baltija,	 Krievi-
ja,	 Horvātija,	 Rumānija,	 ļoti	 labi	
nopelnīju	Bulgārijā.	Līdz	2007.	ga-
dam	reģionos,	kuros	investēju,	bija	
grūti	 nenopelnīt.	 Šie	 tirgi	 gāja	 uz	
augšu.	 Ir	 tāds	 teiciens:	 „Kad	 vējš	
pūš,	tad	arī	tītari	lido.”	Pēdējā	gada	
laikā	situācija	ir	mainījusies.	Prie-
cājos,	 ka	man	 līdz	 šim	 ir	 izdevies	
nepazaudēt	iepriekš	nopelnīto.	

	 Vai	ir	tirgi,	kurus	vēl	neesat	
apguvis	vai	kuros	nemaz	negri-
bētu	ieguldīt?	
	 Nejutos	 īpaši	komfortabli	ASV,	
Āzijā,	Latīņamerikā.	Tomēr	 tirgu,	
kur	es	negribētu	 ieguldīt,	nav.	Kā	
jau	 iepriekš	 teicu,	 esmu	 elastīgs.	
Ja	jutīšu,	ka	varu	nopelnīt	Mongo-
lijas	biržā,	ieguldīšu	Mongolijā.	

	 Rīgas	 Fondu	 birža	 ir	 izde-
vusi	 grāmatu,	 kurā	 Latvijas	
speciālisti,	 tajā	 skaitā	 arī	 jūs,	
dalās	 ar	 savu	 pieredzi	 akciju	
tirgos	 un	 sniedz	 padomus,	 kā	
rīkoties	 potenciālajiem	 inves-

toriem.	Vai,	izlasot	šo	vai	kādu	
citu	 grāmatu,	 ir	 iespējams	 ie-
gūt	 zināšanas,	 lai	 sāktu	 pirkt	
un	pārdot	akcijas?
	 Iespēja	iepazīties	ar	speciālistu	
pieredzi	 ir	 ļoti	 vērtīga.	 Un	 esmu	
pārliecināts,	ka	 jāsāk	ar	 investīci-
jām	vietējā	tirgū.	Latvijā	ir	daudz	
speciālistu,	kas	orientējas	Baltijas	
tirgū	ekspertu	līmenī.	Ar	šiem	cil-
vēkiem	 var	mēģināt	 satikties,	 pa-
runāt,	 paklausīties,	 ko	 viņi	 domā	
un	iesaka.	Un	izdarīt	to	nemaz	nav	
tik	grūti,	kā	daudziem	šķiet.

	 Vai	pirmajiem	soļiem	ir	no-
derīgi	 virtuālie	 ieguldījumu	
portfeļi?
	 Virtuālie	 portfeļi	 noder	 akci-
ju	 tirgus	 sākotnējai	 iepazīšanai.	
Tomēr	 rīkoties	 ar	 virtuālo	 naudu	
ir	 vieglāk,	 nekā	 ar	 īstiem	 naudas	
līdzekļiem.	 Tādēļ	 vēlāk,	 investē-
jot	 paša	 naudu,	 cilvēkam	 mainās	
psiholoģija,	 jo	parādās	bailes	savu	
naudu	pazaudēt.	

	 Vai	 ar	 investīcijām	 akcijās	
vai	fondu	pirkšanu	var	sev	no-
drošināt	iztiku?	Cik	lielam	va-
jadzētu	 būt	 ienesīgumam	 vai	
summām,	kas	jāapgroza?
	 Latvijā	 ir	 cilvēki,	 kas	 profesio-
nāli	 nodarbojas	 ar	 naudas	 pelnī-
šanu	 akciju	 tirgos,	 bet	 tādu	 nav	
daudz	un	viņi	neaprobežojas	 tikai	
ar	 investīcijām	 vērtspapīros.	 Pie-
ņemu,	ka	šādiem	privātiem	inves-
toriem	 aktīvu	 vērtība	 svārstās	 no	
pusmiljona	 līdz	 diviem	miljoniem.	
Savukārt	ienesīgumam	ir	jābūt	tā-
dam,	 lai	 no	 ieinvestētās	 summas	
nodrošinātu	investoram	iztiku.	

	 Vai	 esat	 noteicis	 sev	 kādu	
slieksni	 peļņai	 vai	 zaudēju-
miem?	
	 Mans	 zaudējumu	 vai	 peļņas	
slieksnis	 mainās	 atkarībā	 no	 iz-
velētās	 stratēģijas	 (aktīva	 tirdz-
niecība	 vai	 ilgtermiņa	 projekts),	
izvirzītajiem	 mērķiem,	 no	 tirgus	
likviditātes	 un	 citiem	 faktoriem.	
Dažkārt	 esmu	 gatavs	 turēt	 nefik-
sētos	zaudējumus	no	5	līdz	70	pro-
centiem.	 Savukārt	 peļņu	 parasti	
fiksēju	pakāpeniski	ar	nosacījumu,	
ka	investīciju	ideja	jau	ir	atspēlēta	
un	mērķi	sasniegti.

	 Cik	daudz	laika	vidējam	in-
vestoram	ir	jāvelta,	lai	sekotu	
līdzi	 saviem	 ieguldījumiem,	
cenu	izmaiņām	un	tirgus	izpē-
tei?
	 Atkarībā	 no	 investīciju	 stratē-
ģijas,	 sākot	 no	 24	 stundām	 dien-
naktī	līdz	dažam	stundām	nedēļā,	
mēnesī,	 ceturksnī.	 Tā	 ir	 investo-
ra	 izvēle,	 cik	 laika	 tērēt	 pašam	
un	 cik	 uzticēties	 konsultantiem,	
brokeriem,	 kas	 regulāri	 sagatavo	
klientiem	 tirgus	 apskatus,	 lai	 at-
vieglotu	investoru	dzīvi.

	 Kādus	akciju	tirgus	lielākos	
kritumus	 un	 kāpumus	 esat	
pārdzīvojis?	
	 Manā	 ieguldīšanas	 pieredzē	 ir	
izbaudīts	 viss	 iespējamais.	 Esmu	
redzējis,	kā	cilvēki	gan	ļoti	daudz	
ir	 nopelnījuši,	 gan	 arī	 visu	 zau-
dējuši.	 Pats	 arī	 esmu	 piedzīvojis	
desmitkārtīgu	akcijas	 cenu	kāpu-
mu.	No	lieliem	zaudējumiem	dievs	
mani	ir	pasargājis...	Es	nekad	ne-
esmu	 tirgojies	 ar	 aizņemtiem	 lī-
dzekļiem	–	tikai	ar	savu	naudu.	

	 Kā	pašreizējos	nelabvēlīgos	
tirgus	 apstākļos	 jeb	 krīzē	 jūs	
pats	kā	investors	rīkojaties?
	 Šobrīd	daļa	manu	aktīvu	ir	in-
vestēti	Gruzijas	nekustamā	īpašu-
ma	tirgū,	daļa	ir	ieguldīti	akcijās.	
Ieguldījumi	akcijās	sastāv	no	spe-
kulatīva	 tirdzniecības	portfeļa	un	
ilgtermiņa	 vērtspapīru	 portfeļa.	
Tirdzniecības	portfelī	 ir	 iekļautas	
pozīcijas,	kas	 ir	 izveidotas	 lai	no-
pelnītu	 no	 tirgus	 svārstībām	 jeb	
no	 tirgus	 volatilitātes	 īstermiņā.	
Ilgtermiņa	 portfelis	 izveidots	 no	
pozīcijām,	 kas	 mazāk	 atkarīgas	
vai	praktiski	nav	atkarīgas	no	tir-
gus	kopīgajām	 tendencēm,	un	 tā-
dēļ	šim	portfelim	ir	spilvena	loma.	
Šāds	 portfelis	 ir	 mazlikvīds,	 bet	
trīs	 līdz	 piecu	 gadu	 laikā	 sagai-
du	 vairākkārtīgu	 tā	 vērtības	 pie-
augumu.	 Šobrīd	 mana	 stratēģija	
ir	 palielināt	 ilgtermiņa	 portfeļa	
apmēru,	 lai	 samazinātu	 tirdznie-
cības	 portfeļa	 īpatsvaru.	 Kad	 ir	
izdevība,	izmantojot	tirgus	likvidi-
tātes	 problēmas	 un	 investoru	 ko-
pējo	negatīvo	noskaņojumu,	palie-
linu	ilgtermiņa	portfeļa	konkrētas	
pozīcijas.■
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