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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,1068652 2,0941255 2,1001407 2,1116821 2,1363666 2,168353

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 128 534 192 133 161 008 138 959 848 146 270 982 157 096 189 169 300 146

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā. % 1.50 2.68 3.54 7.11 11.61 52.39

Gada procenti*       3.49 3.73 3.74

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.06.2014)

„Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā uz 30.06. bija Eur 762.92 miljoni jeb 41.3 tirgus daļas starp 
pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 9.16% no līdzekļu pārvaldītāju 
kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 181004 EUR 13,3%

Latvijas valdības obligācijas 160111 EUR 10,8%

Latvijas valdības obligācijas 210121 EUR 6,9%

Latvijas valdības obligācijas 180305 EUR 5,2%

Latvijas valdības obligācijas 240430 EUR 4,9%

Latvijas valdības obligācijas 170222 USD 4,8%

Lietuvas valdības obligācijas 201003 LTL 3,7%

Latvijas valdības obligācijas 221027 EUR 3,2%

Latvijas valdības obligācijas 210204 EUR 2,7%

Latvijas valdības obligācijas 150903 EUR 2,5%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība   41,3%

SEB Wealth Management   23,7%

Citadele Asset Management   14,8%

Pārējie   20,2%



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Konservatīvo plānu grupā (tie plāni, kuru ieguldījumu politika neparedz 
veikt ieguldījumus akcijās) vidējais svērtais pieaugums ceturksnī bija 
1.41%. “Stabilitātes” pieaugums bija 1.50%. Konservatīvo plānu grupā 
vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 3.47%, bet 
„Stabilitātes” pieaugums bija 3.54%.

Plāna daļas vērtība ceturkšņa laikā pieauga par +1.46%, pateicoties 
eiro procentu likmju kritumam un arī korporatīvo obligāciju riska prēmiju 
kritumam. 
Eiropas Centrālā Banka samazināja refinansēšanas procentu likmi no 
0,25% līdz 0,15%, lai cīnītos ar pārāk zemo inflāciju, kas kavē optimālu 
ekonomikas attīstību. Par šo likmi eiro zonas komercbankas, liekot 
ķīlā vērtspapīrus, var aizņemties naudu uz vienu nedēļu ilgu termiņu. 
Būtisks pavērsiens bija arī ECB depozītu procentu likmes noteikšana 
negatīvā līmenī -0.10% (iepriekš 0%) ECB ir pirmā no četrām pasaules 
lielajām centrālbankām, kas praksē izmēģina šo politikas instrumentu. 
Abas augstāk minētas procentu likmes tieši ietekmē īstermiņa likmes 
starpbanku tirgū un banku depozītu likmes, kā arī netieši ietekmē 
eiro kursu pret citām valūtam. Tāpat ECB ieviesa jaunu aizdevuma 
veidu. Eiro zonas bankas varēs četrus gadus refinansēt aizdevumus 
uzņēmumiem par 0.25% likmi, pie noteikuma, ka katra konkrētā banka 
nesamazina kreditēšanas apjomus uzņēmumiem. Tas atstāj iespaidu uz 
procentu likmēm šim termiņam. ECB veica šos pasākumus lai veicinātu 
pieprasījumu pēc kredītiem un vēlmi aizdot uz ilgāku termiņu vai 
augstāku risku. Tam, savukārt, vajadzētu veicināt ekonomikas kāpumu 
kā arī patēriņa cenu kāpumu. Pastāv bažas, ka eirozonā kopumā varētu 
iestāties patēriņa cenu lejupslīde, kas savukārt samazina aktivitāti 
ekonomikā un noturīgu jau tā augsto bezdarbu. 
Eiro zonas aizņemšanās likmju etalons – Vācijas valdības obligāciju 
procentu likme samazinājās no 1.5% līdz 1.2% 10-gadu obligācijām. 
Arī eiro krīzes atblāzma samazinās, Itālijas 10-gadu obligāciju likmei 
noslīdot no 3.3% līdz 2.8%. Savukārt Latvijas valsts obligāciju tirgu 
būtiski ietekmēja Latvijas aizņemšanās starptautiskajos tirgos. Latvija 
aprīlī aizņēmas 1 miljardu eiro, emitējot obligācijas ar dzēšanas termiņu 
2024. gadā.  Iegādājoties obligācijas no to izplatītāja, ienesīgums līdz 
dzēšanai bija 2.96%, kas par 1.44 procentpunktiem pārsniedza līdzīga 
termiņa Vācijas valsts obligāciju ienesīgumu. Jūnija beigās šo obligāciju 
likme bija samazinājusies līdz 2.45%, pārsniedzot Vācijas obligācijas 
likmi par 1.26 procentpunktiem. Latvijas obligāciju riska uzcenojums 
kritums saistīts ar pieaugošo pieprasījumu pēc obligācijām ar augstāku 
ienesīgumu nekā tradicionālajos zema riska ieguldījumos un arī 
zemāku Latvijas valsts kredītrisku. Atzītā starptautiskā kredītu reitingu 
aģentūra S&P maija beigās paaugstināja Latvijas valsts kredītreitingu 
un jūnijā to pašu veica aģentūra Moody’s. Mūsu aprēķinātais 
indekss, kas atspoguļo diversificēta Latvijas obligāciju portfeļa 
ienesīgumu ceturkšņa laikā kāpa par +1.9%.  Ienesīgākās bija Latvijas 
starptautiskās obligācijas, kuras ir ar garāku dzēšanas termiņu un kuras 
reaģēja uz likmju kritumu eirozonā. Vietējā tirgū emitētas obligācijas ir 
mazāk likvīdas un to cenas mazāk reaģēja uz likmju kritumu Eiropā. Šai 
ceturksnī zem 1% ienesīguma atzīmes paslīdēja Latvijas obligācijas ar 

dzēšanas termiņu pēc diviem gadiem.Eiro korporatīvo obligāciju tirgū 
indeksa kāpums bija 2.4% bet likvīdāko obligāciju segmentā 1.9%. 
Kāpuma pamatā galvenokārt zemākas procentu likmes kā arī nedaudz 
zemākas riska prēmijas. 
Ceturksni sākām ar teju 8% naudas rezervi plānā, kas pieauga līdz ar 
lielas Latvijas obligāciju pozīcijas dzēšanu un vairāku depozītu termiņa 
iestāšanos. Aprīļa sākumā samazinājām pozīcijas eiro korporatīvajās 
obligācijās. Lielu daļu šo līdzekļu izmantojām šos līdzekļus lai iegādātos 
jaunās Latvijas starptautiskās obligācijas un iegādājies sākotnējā izsolē 
arī Latvijas vietējā tirgū emitētās obligācijas ar dzēšanas termiņu 
2018. gadā, kur vidējais ienesīgums līdz dzēšanai bija 1.58%. Nedaudz 
ieguldījām arī Lietuvas obligācijās un Igaunijas energokompānijas 
Eesti Energia obligācijās. Aprīļa beigas naudas īpatsvars bija 2.7%. 
Maijā iegādājāmies Latvijas un Lietuvas valsts obligācijas vietējās 
izsolēs, un reaģējot uz likmju kritumu nedaudz samazinājām pozīciju 
starptautiskajās obligācijās, palielinot naudas īpatsvaru līdz 4.9%. 
Jūnijā vēl vairāk samazinājām pozīcijas eiro korporatīvajās obligācijās, 
un obligāciju fondos, reaģējot uz cenu kāpumu, ko izraisīja negaidīti 
agresīvie ECB monetārās politikaslēmumi. Iegādājāmies Latvijas 
obligācijas, kas emitētas ASV dolāros, ka arī nedaudz vietējā tirgū. 
Naudas īpastvars plānā sasniedza 9%. Turam lielāku naudas īpatsvaru, 
lai operatīvi reaģētu uz piedāvājumu valsts obligāciju izsolēs Latvijā 
un Lietuvā. Pašreiz priekšroku dodam īsa un vidēja termiņa Latvijas un 
Lietuvas obligāciju iegādei.

Naudas līdzekļi   9,1%

Depozīti   9,2%

LR valsts obligācijas   58,9%

Citas obligācijas   22,8%

Eiropa 20,3%

Latvija 77,2%

ASV  2,3%

Cits reģions 0,2%



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam 407 709 Eur apmērā  un turētājbankai - 61 156 Eur 
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 konkrēto darījumu, tajā skaitā brokeru 
komisijas, komisijas par operācijām ar Ieguldījumu plāna norēķinu un 
vērtspapīru kontiem,komisijas par vērtspapīru norēķinu veikšanu, 

komisijas par noguldījumu pārskaitījumiem,nodokļu un nodevu 
maksājumi. 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 politika

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.


