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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2012.06.30 2012.09.30 2012.12.31 2013.03.31 2013.03.31 2013.06.30

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) 1,3384733 1,3311260 1,3859 1,3970498 1,4313268 1,4100677

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (LVL) 295 812 943 300 378 618 318 832 804 326  888 907 338 722 357 342 507 351
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Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā. % -1,94% 0,93% 5,93% 7,83% 13,53% 41,01%

Gada procenti*       4,19% 4,58% 3,39%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.06.2013)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 40,5%

SEB Wealth Management 25,2%

Citadele Asset Management 13,1%

Pārējie 21,2%

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā 30. jūniju bija Ls 436,09 miljoni jeb 40,5% tirgus daļas. 
“Dinamikas” aktīvi veido 31,83 % no līdzekļu pārvaldītāju kopējiem 
ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvia Government 4,250% 140402 EUR 7,1%

Latvia Government 5,500% 180305 EUR 6,9%

Latvia Goverment 1,375% 160111 LVL 5,5%

PIMCO Emerging Markets Bond Fund EUR 4,4%

SSGA US Index Equity FD-I USD 4,2%

Morgan Stanley - European Equity Alpha Z EUR 4,0%

SSGA Europe Index EQT Fund-I EUR 3,9%

Latvia Government 2,750% 200112 USD 3,4%

iShares MSCI Europe EUR 3,3%

Latvia Government 5,250% 221027 LVL 2,4%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

LR valsts obligācijas 33,0%

Depozīti 15,0%

Naudas līdzekļi 2,2%

Citas obligācijas 15,9%

Akcijas 33,8%

Latvija 50,8%

Rietumeiropa 12,0%

Austrumeiropa 15,0%

ASV 9,5%

Japāna 5,4%

Attīstības tirgi 7,4 %

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais ceturkšņa pieaugums pārvaldītāju plānos ar aktīvu 
stratēģiju (***) bija -1,77%. Plāna īstenotā ieguldījumu politika ir devusi 
rezultātu -1,49%. Plānos ar aktīvu stratēģiju vidējais svērtais pieaugums 
pēdējos 12 mēnešos bija 5,27%, bet “Dinamikas” pieaugums bija 5,93%.

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

Otrais ceturksnis pasaules finanšu tirgos bijis dažādiem notikumu 
pavērsieniem bagāts. Pirmā ceturkšņa puse kopumā pagāja uz optimisma 
nots, attīstīto valstu akciju cenām maija vidū sasniedzot visu laiku 
augstāko līmeni. Taču īsi pēc tam notika atgriešanās realitātē, strauji 
sarūkot cenām visiem ieguldījumu veidiem – bet jo īpaši riskantākajiem. 
Taču jūnijs noslēdzās ar īsu cenu augšupejas brīdi, kas dažiem ieguldījumu 
reģioniem palīdzēja ceturksni noslēgt ar nelielu peļņu, bet citiem – 
samazināt zaudējumus. Pasaules attīstīto valstu akciju cenas vietējās 
valūtās ceturksni spēja sasniegt 1,7% peļņu, bet attīstības valstu akcijas 
nesa 5.3% zaudējumus. Pie tam attīstības valstu akciju cenu kritums kopš 
marta beigām īsi pirms ceturkšņa noslēgšanās bija pat vairāk kā 10%.
Aizvadītajā ceturksnī valūtas kursu svārstībām pret eiro caurmērā 
bija negatīva ietekme – eiro vērtība pieauga pret vairumu pasaules 
nozīmīgāko valūtu. Tas savukārt samazināja reģionu, kas atrodas  ārpus 
eirozonas, atdevi pensiju plāna portfelī. Piemēram, ASV dolāra vērtība 
ceturkšņa laikā saruka par 1,5%, bet Japānas jena piedzīvoja 6,5% 
vērtības kritumu. Jenas vājināšanās turpinās jau ilgstoši, un pēdējā gada 
laikā tā attiecībā pret eiro ir zaudējusi 24% savas vērtības. Šāds straujš 
kritums ir saistīts ar jauno Japānas Centrālās bankas politikas kursu, kas 
ir izvērties par ļoti liela apjoma Japānas valdības obligāciju uzpirkšanu. 
Rezultātā akciju tirgus indeksi un valūtu kursi, kas atspoguļo plāna 
stratēģiju akciju tirgos, ceturkšņa laikā saruka par 2,7%.
Par pagrieziena punktu pasaules finanšu tirgiem maijā kļuva ASV 
centrālās bankas vadītāja runa ASV kongresā. Uzstāšanās laikā 
prezidents izteica varbūtību, ka, turpinot uzlaboties ASV ekonomikas 
izaugsmes prognozēm, centrālā banka jau šogad varētu samazināt savu 
īstenoto valdības ilgtermiņa obligāciju un citu vērtspapīru uzpirkšanu, 
tādejādi sākot aizgriezt naudas ieplūdināšanas krānu pasaules finanšu 
sistēmā. Šis paziņojums zibenīgi pāršalca investorus visā pasaulē, un 
sākās izteikts riskantāko ieguldījumu pārdošanas vilnis. Visvairāk cieta 
tieši ieguldījumi attīstības valstīs, jo šiem reģioniem pasliktinājās arī 
izaugsmes prognozes, kas naudas aizplūšanas riskus tikai palielināja. 
Pesimismu pasaulē turpināja palielināt notikumi Ķīnā, kuras finanšu 
sistēmas problēmas atkal nonāca investoru uzmanības lokā.
Labākos rezultātos eiro izteiksmē aizvadītajā ceturksnī uzrādīja 
Japānas akciju tirgus, cenām pieaugot par 2,9%. Kāpums notika tieši 
pateicoties vājākai valūtai, kas uzlaboja Japānas eksportējošo uzņēmumu 
rentabilitāti. Arī ASV akciju tirgos varēja novērot cenu augšupeju – šoreiz 
1,1% apmērā. Citi reģionu akcijas uzrādīja vien zaudējumus, no kuriem 
lielākais cenu kritums bija Latīņamerikā – par 16,7%. Turcijas akciju cenas 
saruka par 16%, kopējo negatīvo noskaņojumu par attīstības valstu 
ieguldījumiem pasliktinot iekšpolitiskajiem protestiem. Baltijas valstu 
akcijas uzrādīja mazāk svārstīgus rezultātus kā citi akciju tirgi, taču 

likvīdākās reģiona akcijas tomēr nespēja uzrādīt pozitīvu atdevi, kopumā 
ceturkšņa laikā zaudējot 1%.
Gaidot naudas ieplūdināšanas samazināšanos ASV, kā ķēdes reakcija bija 
procentu likmju kāpums un cenu kritums gan ASV valdības un uzņēmumu 
obligācijām, gan arī citiem ieguldījumiem obligācijām visā pasaulē. ASV 
valdības 10-gadu obligāciju likmes pieauga no 1,8% līdz 2,5%, bet 
Vācijas valdības tāda pat termiņa obligāciju likme pieauga no 1,3% līdz 
1,7%. No likmju kāpuma Eiropu nespēja glābt pat maija sākumā Eiropas 
Centrālās bankas (ECB) veiktā procentu likmju samazināšana. Rezultātā 
pieauga arī pieprasītās investoru likmes par ieguldījumiem Latvijas 
starptautiskajās obligācijās gan ASV dolāros, gan eiro, kas pensiju plānam 
radīja zaudējumus. Cieta arī Centrālās un Austrumeiropas reģiona valstu 
eiroobligācijas, kuru raksturojošais indekss samazinājās par 0,3%, bet 
Lietuvas eiroobligāciju vērtība saruka straujāk – par 1,1%. 
Jūnija sākumā Eiropas Komisija un ECB publiskoja savus izstrādātos 
konverģences ziņojumus par Latvijas gatavību pievienoties eirozonai. Abi 
šie dokumenti bija Latvijai labvēlīgi un ierosināja Latviju uzņemt vienotās 
valūtas zonā no 2014.  gada 1.  janvāra. Arī turpmākie lēmumi dažādās 
Eiropas Savienības instancēs bija pozitīvi, līdz 9.  jūlijā Latvija saņēma 
oficiālo uzaicinājumu pievienoties eiro, saglabājot līdz šim noteikto 
Latvijas Bankas eiro piesaistes kursu.
Neskatoties uz likmju kāpumu pasaulē, izmaiņas Latvijas valdības 
latu obligāciju tirgū bija vien minimālas. 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 0,2%, apsteidzot citus reģionus, kas uzrādīja 
zaudējumus. Valsts kase turpināja iepriekš aizsākto aizņemšanos uz 3 
gadiem, procentu likmei sarūkot no 1,2% līdz 1,1%. Arī latu depozītu 
likmes vietējās bankās turpināja samazināties – 12 mēnešu vidējām 
likmēm bankās, ar kurām mēs sadarbojamies, samazinoties no 0,6% līdz 
0,5%.
Izmantojot Latvijas ASV dolāru obligāciju cenu kritumu, mēs esam 
veikuši šo vērtspapīru papildus iegādi. Veicot jaunus ieguldījumus, mēs 
priekšroku dodam 1 un 2 gadu depozītiem, kā arī izvērtējam iespējas, ko 
sniedz Latvijas ASV dolāru starptautiskās obligācijas un garāka termiņa 
vietējās obligācijas. Pensiju plāna portfelī esam palielinājuši ieguldījumus 
Centrālās un Austrumeiropas valstu obligācijās, kuru īpatsvars ceturkšņa 
laikā pieaudzis par 2,2 procentpunktiem. Līdz ar ieguldījumiem ASV 
dolāru obligācijās, pieauguši ir pensiju plāna ieguldījumu Latvijas valdības 
obligācijās par 5,2 procentpunktiem. Šīs izmaiņas notikušas galvenokārt 
uz depozītu īpatsvara samazināšanas rēķina par 1,5  procentpunktiem, 
kā arī plāna naudas rezervju samazināšanas rezultātā par 

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



5,8  rocentpunktiem. Ceturkšņa laikā ieguldījumu īpatsvars akciju tirgos ir 
nedaudz samazinājies – par 0,4 procentpunktiem.
Aizvadītajā ceturksnī mēs saglabājām piesardzīgu skatu uz akciju 
tirgiem, ar ko esam uzsākuši arī jauno ceturksni. Mēs sagaidām, ka 
naudas pieejamības pasaulē, pateicoties lielajai naudas ieplūdināšanai 
no Japānas centrālās bankas puses, kā arī ASV, turpinās balstīt akciju 
cenas. Augošās procentu likmes gan ir padarījušas ieguldījumus akciju 
tirgos mazāk pievilcīgus. Mēs arī negaidām, ka pasaulē tuvākajā laikā 

ievērojami uzlabosies izaugsmes perspektīvas. Šie negatīvie apstākļi 
var atturēt akciju tirgus no atgūšanās pēc maija un jūnija lejupslīdes. Arī 
īstermiņa akciju tirgus raksturojošie tehniskie rādītāji saglabājas negatīvi. 
Starp akciju tirgiem mēs priekšroku dodam Japānas akcijām, bet negatīvs 
viedoklis mums ir par ieguldīšanu attīstības valstu akciju tirgos. Krievijas 
akcijās, kuras gan Kipras notikumu iespaidā, gan pēc maija un jūnija cenu 
korekcijas ir kļuvušas lētākas, mēs vēl aizvien saskatām iespējas.

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam  1 313 792 Ls apmērā  un turētājbankai 155 581 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.


