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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2.1363666 2.168353 2.1920064 2.2150968 2.2634364 2.2288753

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 157 096 189 169 300 146 178 586 040 186 993 204 197 259 656 201 615 512

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā, % -1.53% 0.62% 2.79% 6.43% 10.10% 56.65%

Gada procenti*       3.17% 3.26% 3.66%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.06.2015.)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā 30. jūnijā bija EUR 901.73 miljoni jeb 41.37% 
tirgus daļas starp pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 9.25% no 
līdzekļu pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 181004 EUR 11.5%

Latvijas valdības obligācijas 160111 EUR 9.0%

Latvijas valdības obligācijas 191121 EUR 8.4%

Vācijas valdības obligācijas 250215 EUR 8.2%

Lietuvas valdības obligācijas 170831 EUR 4.4%

Latvijas valdības obligācijas 170222 USD 4.1%

Latvijas valdības obligācijas 210121 EUR 3.3%

Lietuvas valdības obligācijas 201003 EUR 3.2%

Termiņnoguldījums AS Swedbank EUR 3.0%

Termiņnoguldījums DNB Nord EUR 3.0%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

Jan/04
Jan/03

Jan/05
Jan/06

Jan/07
Jan/08

Jan/09
Jan/10

Jan/11
Jan/12

Jan/13
Jan/14

Jan/15

Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība  41,37%

SEB Wealth Management  23,96%

CBL Asset Management  14,37%

Pārējie  20,30%
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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 
-1.57%. “Stabilitātes” pieaugums bija -1.53%. Konservatīvo plānu grupā vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 2.75%, bet 
“Stabilitātes” pieaugums bija 2.79%.

2015. gada 2. ceturksnis ieguldījumu plānam Stabilitāte pagāja 
neveiksmīgi, ceturksni noslēdzot ar 1.5% daļas vērtības kritumu, kas 
skaidrojams ar straujo procentlikmju kāpumu un notikumiem Eiropas 
obligāciju tirgos. Taču ilgākā periodā pieaugums pozitīvs un no gada 
sākuma daļas vērtība pieaugusi par 0.6%.
Eiro zonas patēriņa cenu indekss ceturkšņa beigās parādīja 
pieaugumu – pēc četru mēnešu secīga cenu krituma (deflācijas), 
maijā Eiro zonas patēriņa cenas pieauga par +0.3% un arī Eurostat 
prognozes liecina par turpmāku pieticīgu cenu pieaugumu. Iepriekšējā 
ceturksnī būtisku ietekmi uz kopējiem inflācijas rādītājiem ir atstājis 
naftas cenu straujais kritums 2014. gada laikā, bet 2. ceturksnī 
ECB monetāra politika un sagaidāmā ekonomikas atveseļošanās 
bija galvenie dzinējspēki. Inflācija Latvijā, salīdzinot ar eiro zonu, ir 
nedaudz straujāka, jo to virza darba spēka izmaksu pieaugums, kas 
pakāpeniski atspoguļojas arī pakalpojumu cenās. Tādējādi Latvijā 
aprīlī gada griezumā cenas palielinājās par 0,5%, bet maijā par 
1.2%, galvenokārt pateicoties cenu kāpumam ar mājokli saistītām 
precēm un pakalpojumiem. 2015. gada 1. ceturksnī eiro zonas 
tautsaimniecības izaugsme bija nedaudz straujāka, nekā iepriekš 
prognozēts. 
Finanšu tirgos ceturkšņa rezultātus ir ietekmējuši vairāki faktori – 
ECB apjomīga stimulējošā monetārā politika un apņēmība šo politiku 
turpināt, neskatoties uz procentlikmju pazemināšanos līdz rekorda 
līmeņiem; straujāka, nekā iepriekš prognozēts, izaugsme Eiropā; 
FRS nemainīgas prognozes attiecībā uz procentlikmju pieaugumu, 
neskatoties uz sliktākiem, nekā prognozēts, ekonomiskiem rādītājiem 
1. ceturksnī; Grieķijas problemātika ceturkšņa gaitā lika piedzīvot gan 
cerības, ka kompromiss tiks atrasts, gan vilšanas momentus. Tādējādi, 
ceturkšņa gaitā varēja novērot līdzšinējās tendences finanšu tirgos – 

procentlikmju straujo virzību uz vēsturiskajiem minimumiem, gan tam 
sekojošo aktīvu “izpārdošanu”, kas skaidrojama ar investoru korekcijām 
savos ieguldījumu portfeļos. Pensiju plāna stratēģiju raksturojošais 
indekss ieguldījumiem eiro zonas valdību obligācijās samazinājās par 
5.5%, taču raksturojošais indekss ieguldījumiem eiro uzņēmumu un 
banku obligāciju tirgū vien par 2.2%. Ieguldījumi Latvijas obligāciju 
tirgū arī uzrādīja negatīvu sniegumu krītot par 2.2%. Obligāciju cenu 
samazinājuma pamatā ir procentlikmju pieaugums un, piemēram, 
Vācijas 10-gadu obligācijas ienesīguma likme, turot to līdz dzēšanai, 
ceturkšņa rezultātā pieauga no 0.19% līdz 0.76%, bet Latvijas ilgākā 
termiņa 2024.gada obligācijas ienesīguma likme – no 0.4% līdz 1.4%.
Ceturkšņa gaitās plāna ieguldījumu struktūrā tika veiktas izmaiņas 
pielāgojot ieguldījumu portfeli situācijai Eiropas obligāciju tirgū - par 
vairāk nekā 2 procentpunktiem pieauga īpatsvars ieguldījumiem 
Baltijas uzņēmumu un eirozonas valdību obligācijās. Ceturkšņa 
beigās nepilnus 45% no ieguldījumu portfeļa veido Latvijas valdības 
obligācijas (par 10 procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā 
ceturksnī), gandrīz 15% veido ieguldījumi Eiropas uzņēmumu 
obligācijās, kā arī nepilni 12% Lietuvas valdības obligācijas. 
Obligāciju tirgos apjomīgā naudas resursu pieejamība jau ir 
prognozējams notikums, kas tirgos ir iecenots. Uzskatām, ka 
likmes paliks zemos līmeņos, bet “Grieķijas jautājuma” vai politiskā 
nenoteiktība (piem., valdību krišana vai gaidāmas velēšanās) 
attīstība var ietekmēt papildus riska prēmiju obligāciju tirgos. Ja 
iepriekšējos periodos atzīmējām, ka pastāvot deflācijai, arī neliels 
pozitīvs ienesīgums dod reālās vērtības pieaugumu, tad, mainoties 
makroekonomiskajai situācijai (inflācijas pieaugums eiro zonas 
valstīs), šīs faktors vairs nav aktuāls.

Naudas līdzekļi 2,8%

Depozīti 10,2%

LR valsts obligācijas 44,8%

Citas obligācijas 42,2%

Eiropa 47,5%

Latvija 51,0%

ASV 1,4%

Cits reģions 0,2%

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 449 381 EUR apmērā un turētājbankai 49 931 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.


