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Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

30.06.2010 30.09.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) 1,3340978 1,3451632 1,3479014 1,3521230 1,3653605 1,3675274

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (LVL) 60 319 063 61 479 920 62  677 026 62 654 809 63 432 534 64 600 268

Ieguldījumu plāna daļas vērtība
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Ieguldījumu plāna ienesīgums

3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi No darbības sākuma

Pieaugums periodā, % 0.16 1,14 1,66 9,73 16,68 36,75

Gada procenti(*) 4,75 5,28 3,65

* - ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/365 metodi

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.09.2011)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 38%

SEB Wealth Management 21,8%

Citadele Asset Management 12,9%

Pārējie 27,3%

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā 30. septembrī bija Ls 321,5 miljoni jeb 38% tirgus 
daļas starp pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 7,6% no līdzekļu 
pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, % 

Latvijas valdības obligācijas 140402 EUR 12.6%

Latvijas valdības obligācijas 180305 EUR 9.3%

Lietuvas valdības obligācijas 140622 EUR 9.2%

Latvijas valdības obligācijas 150903 LVL 4.7%

Latvijas valdības parādzīmes120810 LVL 4.6%

Latvijas valdības obligācijas 120226 LVL 3.7%

Latvijas valdības obligācijas 210204 LVL 3.4%

Termiņnoguldījums DNB Nord LVL 3.2%

Latvijas valdības parādzīmes 120413 LVL 3.1%

Latvijas valdības parādzīmes 120511 LVL 2.9%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem 

Konservatīvo plānu grupā (tie plāni, kuru ieguldījumu politika neparedz veikt ieguldījumus akcijās) vidējais svērtais pieaugums ceturksnī bija -0.29%. 
“Stabilitātes” pieaugums bija 0.16%.



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Naudas līdzekļi 1.2%

Depozīti 15.2%

LR valsts obligācijas 52.4%

Citas obligācijas 31.1%

Eiropa 26.7%

Latvija 69.3%

ASV 2.9%

Cits reģions 1.2%

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu politika

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam 161 349 Ls apmērā  un turētājbankai 24 202 Ls apmērā.
Papildus šīm izmaksām no ieguldījumu plāna līdzekļiem tiek segtas 
tās darījumu izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu plāna darbību un 
kas tiek attiecinātas uz katru konkrētu darījumu, tajā skaitā brokeru 
komisijas, komisijas par operācijām ar ieguldījumu plāna norēķinu un 

vērtspapīru kontiem, komisijas par vērtspapīru norēķinu veikšanu, 
komisijas par noguldījumu pārskaitījumiem. Šīs faktiskās izmaksas tiek 
segtas atbilstoši turētājbankas un citu darījumu partneru noteiktiem 
cenrāžiem. Tā kā šīs darījumu izmaksas ir tieši attiecināmas uz finanšu 
aktīvu vai finanšu saistību iegādi vai pārdošanu, tās tiek iekļautas 
finanšu aktīvu un finanšu saistību iegādes vai pārdošanas vērtībā.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu politika ir konservatīva, jo Ieguldījumu 
plāna līdzekļi tiks ieguldīti finansu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu. 

Ieguldījumi šādos instrumentos tiek uzskatīti par mazāk riskantiem, 
salīdzinot ar ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros.

Pārvaldītāja ziņojums

Latvijas ekonomika turpināja uzrādīt labus izaugsmes rezultātus. Klajā 
nākot otrā ceturkšņa IKP pieauguma datiem, Latvija atradās starp Eiropas 
veiksmīgākajām valstīm.  Galvenie virzītājspēki joprojām bija saistīti ar eks-
porta nozarēm – gan ražošanas, gan pakalpojumu jomā.  Taču nav pamata 
gaidīt, ka mūsu izaugsme nekļūs lēnāka. Pašlaik jau notiek ekonomikas pie-
auguma tempu palēnināšanas mūsu svarīgāko tirdzniecības partnervalstu 
ekonomikās. Tas nozīmē, ka ieprasījums pēc Latvijā ražotajām precēm augs 
lēnāk un pagaidām mūs turpina uzturēt iepriekš noslēgtie pasūtījumi. Līdz 
ar to jaunas darba vietas turpmāk varētu tikt radītas lēnāk un iedzīvotāju 
pirktspēja uzlabosies ļoti lēni. Lai gan gada griezumā septembra beigās 
inflācija Latvijā sasniedza 4.6%, pozitīvi vērtējams, ka pasaules izejvielu 
tirgos kopējā cenu virzības tendence ir lejup. Tas ļauj prognozēt, ka inflācija 
šogad vidēji saglabāsies esošajos līmeņos, bet nākamgad tā varētu pierimt 
līdz aptuveni 2.5% līmenim.
Latvijas eiroobligāciju tirgū likmes ceturkšņa laikā saglabājās stabilas, 
piedzīvojot vien nelielas svārstības. Taču arī Latvijas obligācijām, tāpat 
kā Lietuvas valdības un citām Austrumeiropas valstu valdību obligācijām 
varējām novērot riska prēmiju kāpumu. Tomēr Latvijai tas ir bijis salīdzinoši 
vismazākais. Arī septembra Saeimas ārkārtas vēlēšanas negatīvus pārstei-
gumus nesagādāja un nav atstājušas negatīvu iespaidu uz Latvijas obli-
gāciju cenām un procentu likmēm. Vietējā – latu – parāda vērtspapīru tirgū 
straujas likmju izmaiņas nevarēja novērot. Vidējās 12 mēnešu depozītu 
likmes bija ap 1.7%, bet jaunās viena gada parādzīmes Valsts kase emitēja 
vidēji pa 1.9% gadā. Aizvadītajā ceturksnī Valsts kase uzsāka aizņemšanos 
uz 5 gadu termiņu, veicot trīs izsoles ar vidējo likmi 4.1% gadā. Rezultātā 
Latvijas eiro un latu obligāciju un parādzīmju turēšana ceturksnī 1% peļņu. 
Pienākot beigu termiņam iepriekš veiktajiem latu ieguldījumiem, mēs priekš-
roku dodam Latvijas eiroobligāciju iegādei, kā arī viena gada parādzīmju 
iegādei.  Mēs uzskatām, ka pašreizējās latu ilgtermiņa likmes nespēj pilnībā 
kompensēt šo ieguldījumu zemo likviditāti un citus ar tiem saistītos riskus, 
piemēram, lielāku cenu svārstību amplitūdu.
Jūlija sākumā, uztraucoties par augošās inflācijas radītajiem riskiem, Eiropas 
Centrāla banka (ECB) palielināja savu bāzes likmi no 1.25% un 1.50% (tā 
ir likme, par kādu ECB īstermiņā aizdot eirozonas bankām naudu). Pēc šī 
lēmuma tirgos valdīja pārliecība, ka likmju paaugstināšana turpināsies un 
2% līmenis tiks sasniegts jau 2012. gadā. Taču eirozonas parādu krīze un 
problēmas Eiropas banku sektorā ieviesa savas korekcijas – bāzes likme 
ceturkšņa laikā vairs netika mainīta, un visticamāk tās paaugstināšanu tik 
drīz mēs vēl nepieredzēsim. Pašlaik finanšu tirgi prognozē, ka līdz ar vājāku 
ekonomikas izaugsmi un zemāku inflācijas spiedienu ECB bāzes likmes 
varētu sarukt līdz 1% nākamā gada vidū. Līdz ar centrālās bankas politikas 
maiņu EURIBOR likmes vairs nepieauga un nedaudz saruka.
Eirozonas parādu krīzē turpinājās muļļāšanās uz vietas. Lai gan ceturkšņa 
laikā Grieķijai tika apstiprināta jauna aizdevumu programma, bet Īrija un 

Portugāle tika pie izdevīgākiem aizdevuma nosacījumiem, obligāciju tirgos 
tas izraisīja pacēlumu vien dažas dienas. Drīz domino efekts sasniedza 
Itāliju, kas piedzīvoja līdz šim neredzētu investoru uzticības zudumu un 
panisku ieguldījumu izpārdošanu. Panikas vilnis skāra arī Spāniju. Vien ECB 
iejaukšanās un šo problēmvalstu obligāciju uzpirkšana spēja savaldīt paniku. 
Tuvojoties ceturkšņa beigām, Grieķijas obligāciju cenas liecina, ka investori 
šīs valsts parādu restrukturizāciju uzskata par neizbēgamu un rēķinās vien 
ar puses ieguldītā atgūšanu. Eirozonas vadītāju galvenais uzdevums ir 
novērst krīzes pārsviešanos no Grieķijas uz citām valstīm, kā arī pasargāt 
un piedāvāt risinājumus Eiropas banku sektora stiprināšanai, kad tiks veikta 
Grieķijas parāda restrukturizācija.
Eiropas uzņēmumu obligāciju tirgus aizvadītajā ceturksnī var raksturot 
kā saspringtus. Valdot bažām par Grieķijas problēmām un bankām, kas ir 
galvenās obligāciju darījumu tirdzniecības nodrošinātājas Eiropā, zaudējot 
vēlmi uzņemties riskus, saruka arī tirgus likviditāte un pieauga investoru 
pieprasītās riska prēmijas par uzņēmumu nevis drošāko valdību obligāciju 
iegādi. Pie tam pašu banku izlaistās obligācijas piedzīvoja spēcīgu pārdo-
šanas vilni, riska prēmijām pat pārsniedzot pēdējās finanšu krīzes sākuma 
līmeņus. Uzņēmumu obligācijas arī ir piedzīvojušas (lai gan mazāku) riska 
prēmiju pieaugumu. Uzņēmumu eiro obligāciju jomā mēs cenšamies uzturēt 
diversificētu portfeli, mazinot atsevišķu uzņēmumu kredītrisku un ieguldot 
vairāk kā 40 dažādās obligācijās. Tādējādi viena uzņēmuma īpatsvars pensi-
ju plāna portfelī nepārsniedz 1% no kopējiem aktīviem, tai pat laikā nedodot 
priekšroku kādai no uzņēmējdarbības nozarēm. Kopējais uzņēmumu eiro 
valūtās emitēto obligāciju indekss ceturkšņa laikā zaudēja 1.1%, taču likvīdo 
uzņēmumu indekss, kas labāk raksturo mūsu ieguldīšanas stratēģiju, patei-
coties mazāk riskantiem ieguldījumiem ceturkšņa laikā pieauga par 0.8%.
Ceturkšņa laikā portfeļa struktūra, salīdzinot ar 2011. gada jūnija beigām 
ir nedaudz mainījusies. Esam turpinājuši palielināt Latvijas valsts parāda 
vērtspapīru īpatsvaru (par 0.7 procentpunktiem), pārsvarā izvēloties 
ieguldīt Latvijas 2018. gada eiroobligācijās un viena gada parādzīmēs. kā arī 
pieaudzis šo vērtspapīru vidējais svērtais atlikušais laiks līdz dzēšanai. Esam 
ievērojami palielinājuši mūs ieguldījumus Lietuvas eiroobligācijās – par 9.6 
procentpunktiem, izvēloties dažādus obligāciju dzēšanas gadus. Tā kā paš-
laik mūsuprāt Latvijas latu ilgtermiņa obligācijas ir dārgas un to likviditāte 
zema, tad ieguldījumi Lietuvas eiroobligācijās, kuras riska un atdeves ziņā 
pielīdzināmas Latvijas vērtspapīriem, ir piemērota alternatīva. Samazinājies 
savukārt ir depozītu īpatsvars (par 7.9 procentpunktiem), no kuriem iegūto 
naudu, pienākot dzēšanas termiņam, mēs esam izvēlējušies ieguldīt galve-
nokārt iepriekš minētajos vērtspapīros. Nedaudz vairāk līdzekļu ir ieguldīti 
arī dažādu uzņēmu eiro obligācijās, saglabājot diversificētu ieguldījumu 
portfeli. Arī nākamajā ceturksnī mēs plānojam meklēt labas ieguldīšanas 
iespējas Latvijas eiroobligāciju jomā, tai pat laikā izmantojot ieguldīšanas 
izdevības vietējā tirgū.


