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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2011.12.31 2012.03.31 2012.06.30 2012.09.30 2012.12.31 2013.03.31

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) 1,2725299 1,3384733 1,3311260 1,3859 1,3970498 1,4313268

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (LVL) 271 378 525 295 812 943 300 378 618 318 832 804 326  888 907 338 722 357
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Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā. % 2,45 3,28 6,94 8,98 13,31 43,13

Gada procenti*       4,39 4,25 3,57

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 31.03.2013)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 40,4%

SEB Wealth Management 25,6%

Citadele Asset Management 13%

Pārējie 21%

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā 31. martu bija Ls 429,06 miljoni jeb 40,4 % tirgus daļas. 
“Dinamikas” aktīvi veido 31,92 % no līdzekļu pārvaldītāju kopējiem 
ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

LR obligācijas 140402 EUR 8,3%

LR obligācijas 180305 EUR 7,0%

Morgan Stanley – Eiropas akciju fonds USD 4,2%

SSGA US Index akciju fonds EUR 4,1%

SSGA Europe Index akciju fonds EUR 3,9%

PIMCO Emerging Markets obligāciju fonds EUR 3,9%

LR obligācijas 221027 LVL 2,9%

LR obligācijas 160111 LVL 2,9%

MSCI USA Source akciju fonds EUR 2,4%

iShares MSCI Europe akciju fonds EUR 2,4%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

LR valsts obligācijas 27,8%

Depozīti 16,5%

Naudas līdzekļi 8,1%

Citas obligācijas 13,5%

Akcijas 34,1%

Latvija 52,7%

Rietumeiropa 11,7%

Austrumeiropa 11,2%

ASV 9,5%

Japāna 3,2%

Attīstības tirgi 11,7%

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais ceturkšņa pieaugums pārvaldītāju plānos ar aktīvu 
stratēģiju (***) bija 2,17%. Plāna īstenotā ieguldījumu politika ir devusi 
rezultātu 2,45%.  Plānos ar aktīvu stratēģiju vidējais svērtais pieaugums 
pēdējos 12 mēnešos bija 6,55%, bet “Dinamikas” pieaugums bija 6,94%.

Lai objektīvi novērtētu ieguldījuma ienesīgumu ilgtermiņa uzkrāšanas 
produktiem (tai skaitā pensiju plāniem), rezultātu salīdzinājumu ieteicams 
veikt par laika periodu, kas nav mazāks par gadu. 

2013.  gads akciju tirgiem kopumā iesākās veiksmīgi, un pasaules akciju 
cenas vietējās valūtās, raugoties uz MSCI World akciju cenu indeksu, 
pieauga par 8,7%. Atšķirīgu virzību varēja novērot attīstītajos un 
attīstības tirgos. Kamēr attīstības valstu akcijas caurmērā nespēja uzrādīt 
pārliecinošu kāpuma tendenci, ceturksni noslēdzot ar 1% zaudējumiem, 
tikmēr attīstīto valstu akciju tirgu cenas vietējās valūtās spēji pieauga, 
šogad nopelnot jau 10,8%. Arī valūtas kursu svārstībām pret eiro bija 
dažāda ietekme uz plāna ieguldījumu vērtību. Piemēram, ASV dolāra 
vērtība ceturkšņa laikā pieauga par 3,1%, bet Japānas jena piedzīvoja 
5,9% vērtības kritumu. Jenas vājināšanās jau otro ceturksni pēc kārtas 
vēl aizvien ir saistīta ar jauno Japānas Centrālās bankas politikas kursu, 
kas mudinājis investorus pārdot šīs valsts valūtu. Rezultātā akciju tirgus 
indeksi un valūtu kursi, kas atspoguļo plāna stratēģiju akciju tirgos, 
ceturkšņa laikā pieauga salīdzinoši mērenāk – par 8,2%.
Akciju tirgus gada sākumā turpināja ietekmēt pagājušā gada ASV 
politiskās atskaņas, prezidentam un kongresam panākot pagaidu 
risinājumu uz dažiem mēnešiem valsts tēriņu jautājumos. Savukārt akciju 
cenu kāpums februārī un martā ir vairāk saistīts ar jau minētajām gaidām 
par jauniem naudas ieplūdināšanas pasākumiem no Japānas Centrālās 
bankas puses. Attīstības valstu akciju tirgus ceturkšņa laikā negatīvi 
ietekmēja pozitīvu ziņu trūkums par šo valstu ekonomisko izaugsmi, kā 
arī piesardzība, raugoties nākotnē.
Labākos rezultātos eiro izteiksmē aizvadītajā ceturksnī uzrādīja ASV 
akciju tirgus, pieaugot par 15,9%, kā arī Japānas akcijas ar kāpumu 14,6%. 
Zaudējumus piedzīvoja vien daži reģioni, piemēram, Krievijas akciju 
indeksa vērtība saruka par 1,2%. Savukārt Baltijas likvīdāko uzņēmu 
akciju indeksa vērtība pieauga par 9,7%, neskatoties uz Lietuvas Ūkio 
bankas bankrotu. Cenu kāpums Baltijas akcijām skaidrojams ar labajiem 
uzņēmumu finanšu rezultātiem. Taču galvenais virzītājs bija Igaunijas 
Tallink, kas nodrošināja 1/3 no indeksa kāpuma un kura akciju cena 
ceturkšņa laikā pieauga par vairāk kā 20%.
Eirozonas parādu sāga martā piedzīvoja jaunu cēlienu, beidzot risinājumu 
iegūstot Kipras jautājumam. Lai saņemtu 10 miljardus eiro lielo palīdzības 
programmu, Kiprai nācās pieņemt sāpīgus lēmumus, restrukturizējot 
banku sektoru, ar nodokli apliekot depozītus un uz laiku ieviešot naudas 
izņemšanas ierobežojumus bankās. Sākotnējais risinājums, ko izvēlējās 
Kipras valdība, paredzēja nodokli visiem depozītiem, taču, saņemot 
asu kritiku, tika izvēlēts mazākais ļaunums – nodoklis, kura izmērs 
būs atkarīgs no bankas, tiks ieturēts no noguldījumiem, kas lielāki par 
100   000 eiro. Taču Kiprai piemērotais depozītu risinājums liek uzdot 
jautājumu, vai turpmāk arī citas valstis varētu iet šādu pat ceļu.
Kipras jautājums atkal lika pieaugt drošāko valstu obligāciju cenām un 
bija par iemeslu riskantāku obligāciju vērtības kritumam. Uzņēmumu 

obligācijām riska uzcenojumi nedaudz samazinājās, kas veicināja to cenu 
kāpumu, taču šo ieguldījumu indekss pieauga vien par 0,1%. Nedaudz 
labākus rezultātus uzrādīja Centrālās un Austrumeiropas reģiona valstu 
eiroobligācijas, kas gan arī cieta no Kipras radītā cenu krituma. Tomēr 
ceturkšņa laikā valdošā vēlme pēc ienesīguma ir vecinājusi šo ieguldījumu 
cenu kāpumu, indeksam pieaugot par 0,4%, bet Lietuvas eiroobligāciju 
indekss tai pat laikā pieauga pieticīgāk – par 0,1%.
Marta sākumā, kā jau gaidīts, Latvija oficiāli pieprasīja Eiropas Centrālajai 
bankai un Eiropas Komisija novērtējumu par gatavību pievienoties 
eirozonai un ieviest eiro no 2014.  gada 1.  janvāra. Gala lēmums no 
Eiropas institūciju puses būs jūlija sākuma, taču, tā kā Latvija eiro 
ieviešanas kritērijus izpilda ar uzviju, mēs neredzam šķēršļus pozitīvam 
lēmumam. Rezultātā mēs prognozējam, ka Latvijas obligāciju likmju 
pārsvars pār Vācijas likmēm saruks. Jau pašlaik izredzes ieviest eiro ir 
likušas vēl vairāk samazināties latu obligāciju likmju pārsvaram pār 
eiroobligāciju likmēm, tādejādi veicinot vietējo vērtspapīru cenu kāpumu.
Pirmajā ceturksnī Latvijas eiroobligācijas svārstījās līdz ar Vācijas likmēm, 
to cenām samazinoties. Latvijas vietējo obligāciju likmes savukārt 
samazinājās (un cenas pieauga). To noteica gan salīdzinoši ierobežotā 
aizņemšanās no Valts kases puses, gan arī vietējo investoru vēlme turēt 
savus esošos ieguldījumus līdz dzēšanai un tos nepārdot otrreizējā 
tirgū. Rezultātā atdeve no ieguldījumiem Latvijas eiro un latu obligācijās 
sasniedza 0.5%, apsteidzot citu obligāciju atdevi. Arī latu depozītu likmes 
vietējās bankās turpināja sarukt – 12 mēnešu vidējām likmēm bankās, 
ar kurām mēs sadarbojamies, samazinoties no 0,8% līdz 0,6%. Savukārt 
Latvijas lata maiņas komerckurss pret eiro pietuvojās Latvijas Bankas 
noteiktajam fiksētajam kursam, tādejādi atspoguļojot finanšu tirgus 
dalībnieku gaidas par iestāšanos eirozonā.
Tādēļ šajos apstākļos, veicot jaunus ieguldījumus, mēs priekšroku dodam 
1 un 2 gadu depozītiem, kā arī izvērtējam iespējas, ko sniedz Latvijas eiro 
un ASV dolāru starptautiskās obligācijas. Pensiju plāna portfeli esam 
papildinājuši ar Latvenergo obligācijām, kā arī jaunajām Latvijas 3-gadu 
obligācijām. Ceturkšņa laikā Latvijas obligāciju īpatsvars ir pieaudzis 
par 1,2 procentpunktiem, bet jauni ieguldījumu attīstības valstu 
obligācijās sasniedza 3,9% no plāna portfeļa. Tai pat laikā esam pārdevuši 
ieguldījumus eiro uzņēmumu obligāciju fondos, palielinot plāna naudas 
uzkrājumus par 3,2 procentpunktiem. Ceturkšņa laikā, skatam uz akciju 
tirgiem kļūstot pozitīvākam, esam palielinājuši attiecīgos ieguldījumus 
par 1 procentpunktu.
Gada pirmajos mēnešos mūsu optimisms par akciju tirgiem nedaudz 
pieauga, bet neliela piesardzība saglabājās. Optimismu vairoja uzlabojumi 
naudas pieejamībā pasaulē, ko ievērojami veicināja Japānas Centrālās 
bankas politikas maiņa. Mēs turpinām sagaidīt, ka pasaules ekonomiskā 

*** – Plāni, kas var ieguldīt līdz 50% plāna līdzekļu akcijās



izaugsme tuvākajā laikā būs pārsteidzoši noturīga pret recesiju, kā arī 
uzņēmumu pirmā ceturkšņa peļņas rezultātiem būtu jāturpina balstīt 
akciju cenu kāpumu. Politiskajām norisēm vēl aizvien tiks pievērsta liela 
daļa uzmanības, vērojot notikumus un politiskās debates ASV tēriņu un 
nodokļu jomā. Arī Itālijā turpināsies darbs pie jaunas valdības izveides un 
tikai no politiķiem būs atkarīgs, vai šī valsts piedzīvos jaunas parlamenta 
vēlēšanas. Kipras banku restrukturizācijas lēmumu ietekme uz Spānijas 

un Itālijas bankām vēl nav zināma, liedzot būt optimistiskākiem. Starp 
akciju tirgiem priekšroku dodam Eiropas akcijām, kuru cenām ir salīdzinoši 
pievilcīgāki novērtējumi, kā arī Japānas akcijām, kuras balsta Japānas 
Centrālās bankas politika. Arī Krievijas akcijās, kuras Kipras notikumu 
iespaidā ir kļuvušas lētākas, mēs saskatām iespējas. Negatīvs skats mums 
ir uz Āzijas un Latīņamerikas akciju tirgiem.

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam 1 246 325 Ls apmērā  un turētājbankai 147 591 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 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

Plāna ieguldījumu politika ir sabalansēta, jo plāna līdzekļi tiek ieguldīti 
finanšu instrumentos ar fiksētu ienākumu un arī kapitāla vērtspapīros 
(akcijās). Ne mazāk kā 50% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti fiksētā 

ienākuma vērtspapīros vai banku depozītos un ne vairāk kā 50% akcijās. 
Ārvalstu valūtās (izņemot eiro) var ieguldīt ne vairāk kā 30% no plāna 
līdzekļiem.


