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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2015.06.30 2015.09.30 2015.12.31 2016.03.31 2016.06.30 2016.09.30

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,2617335 2,2141902 2,2493982 2,2369941 2,24696 2,2737737

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 700 111 154 712 142 375 747 754 947 761 313 797 790 291 965 828 746 111

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā,  % 1,19% 1,64% 2,69% 5,24% 11,50% 59,80%

Gada procenti* 2,58% 3,69% 3,47%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.09.2016)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā uz 2016. gada 30. septembri bija EUR 1095,25 
miljoni jeb 41,38% tirgus daļas. “Dinamikas” aktīvi veido 31,29%  no 
līdzekļu pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas Republikas obligācijas 181004 EUR 7,2%

UBS ETF-MSCI EMU UCITS akciju fonds EUR 4,7%

Citadele banka AS Termiņa depozīti EUR 4,0%

DB X-Trackers MSCI USA akciju fonds EUR 3,7%

Lietuvas valdības obligācijas 200527 EUR 3,7%

Swedbank AS termiņa depozīti EUR 3,6%

Lyxor USD 10Y Inflation Breakeven obligāciju fonds USD 3,5%

iShares Core MSCI Emerging Markets akciju fonds EUR 3,2%

Lietuvas valdības obligācijas 210828 EUR 3,0%

Amundi ETF MSCI Emerging Markets akciju fonds EUR 2,9%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība 41,38%

SEB Wealth Management 24,28%

CBL Asset Management 14,04%

Pārējie 20,30%

http://www.swedbank.lv/fondi
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Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais 2016. gada trešā ceturkšņa  pieaugums pārvaldītāju 
plānos ar aktīvu stratēģiju (***) bija 1,64%. Plāna īstenotā 
ieguldījumu politika ir devusi rezultātu 1,19%. Plānos ar aktīvu 
stratēģiju vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 

3,51%, bet “Dinamikas” pieaugums bija 2,69%.
Lai objektīvi novērtētu ieguldījuma ienesīgumu ilgtermiņa uzkrāšanas 
produktiem (tai skaitā pensiju plāniem), rezultātu salīdzinājumu 
ieteicams veikt par laika periodu, kas nav mazāks par gadu. 

Neskatoties uz svārstībām finanšu tirgos, 2016. gada 3. ceturksnis 
ieguldījumu plānam Dinamika noslēdzās ar nelielu pozitīvu rezultātu 
(+1,2%). Tā pat neskatoties uz dažādiem cēloņiem, kuri ir meklējami 
gan notikumos pasaules akciju tirgos, gan obligāciju tirgos, arī ilgāka 
termiņa ienesīgums ir pozitīvs, un divu gadu kopējais ienesīgums 
sasniedz 5,2%.
Arī pēdējo gadu lielākais politiskais notikums – Lielbritānijas 
referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības finanšu tirgos 
atstāja vien minimālu ietekmi, jo finanšu tirgi atguvās jau pāris nedēļu 
laikā. Kopsummā trešajā ceturksnī spēcinājās investoru pārliecība, 
ka pasaules vadošās centrālās bankas vai nu pastiprinās monetāros 
atbalsta pasākumus (Japāna, Eirozona, Lielbritānija) vai arī neveiks 
tik strauju likmju pieaugumu (ASV). Ceturkšņa gaitā ECB atturējās 
no jaunu stimulējošo pasākumu paziņošanas, tādējādi radot nelielu 
vilšanos finanšu tirgos. Citur pasaulē ASV Centrālās bankas atstāja 
procentu likmes nemainīgas, bet Japānas Centrālā banka paziņoja 
par izmaiņām monetārajā politikā, nospraužot procentlikmju mērķa 
rādītājus, kā arī ieviešot jaunus  stimulēšanas pasākumus. 
Obligāciju tirgos joprojām peļņas likme turpina strauji samazināties. 
Procentlikmju kritums atstāj pozitīvu rezultātu uz ienesīguma 
rezultātiem, bet samazina nākotnes ienesīguma potenciālu 
un, tādējādi, piemēram, viens no raksturojošajiem indeksiem 
ieguldījumiem Eirozonas valdību obligāciju tirgū ceturkšņa griezumā 
pieauga par +0,6%, bet raksturojošais indekss ieguldījumiem 
Eirozonas likvīdo uzņēmumu un banku obligāciju tirgū pieauga par 
+1,6% eiro izteiksmē, lielā mērā atspoguļojot pieprasītā kredītriska 
uzcenojuma kritumu. Arī Latvijas obligāciju tirgū pozitīvas vēsmas un 
ceturkšņa  griezumā raksturojošais indekss ieguldījumiem pieauga par 
+1,15%. Ilgtermiņa eiro likmju etalons – Vācijas 10gadu obligācijas 
likme ceturkšņa gaitā svārstījās starp pozitīvu un negatīvu vērtību un 
septembra beigās ienesīgums turot to līdz dzēšanai bija -0,11%. Arī 
Spānijas valdības ienesīgums, turot to līdz dzēšanai, samazinās zem 
1% robežas, ceturkšņa beigās atrodoties 0,88% līmenī. Ceturkšņa 
laikā Latvijas 2020. gada obligācijas likme arī noslīdēja negatīvā 

teritorijā un ceturkšņa beigās ienesīgums turot šo obligāciju līdz 
dzēšanai bija -0,17% (likme negatīva). Negatīva likme ir unikāla 
situācija pasaules finanšu tirgos un tas nozīmē, ka investori piemaksā 
(nevis nopelna), lai iegādātos šīs obligācijas.
Lai gan kopsummā akciju tirgos turpinājies pieaugums, aizvien 
straujāk iezīmējas reģionālās atšķirības. Labs rezultāts ASV 
akciju tirgos, kuri pieauga par 2,5% (pat ņemot vērā 1,15% dolāra 
vājināšanos, kas atstāj negatīvu ietekmi uz ieguldīšanas rezultātiem 
eiro izteiksmē). ASV akciju tirgus atbalstīja labāki finanšu rezultāti 
nekā gaidīts, taču kopsummā finanšu tirgu rezultāti norādīja uz 
uzņēmumu peļņas samazinājumu. Eirozonā un Lielbritānijā ceturkšņa 
griezumā akciju tirgos pieaugums – attiecīgi 6,5% un 3,1%, taču tas 
galvenokārt atspoguļo straujo pieaugumu pēc “Brexit” balsojuma 
un no gada sākuma akciju tirgos vēljoprojām neliels kritums 2,6% 
un 3,4% apmērā.  Spēcīgi rezultāti attīstības valstu akciju tirgos, kas 
ceturkšņa griezumā pieauga par 7,5% un arī Japānā, kas arī pieauga 
par 7,5%. Baltijas akciju tirgos arī labi rezultāti, tirgus indeksam 
pieaugot par 4,6%. 
Latvijas un Lietuvas obligāciju īpatsvars 3. ceturksnī salīdzinot ar 
2. ceturksni ir nedaudz samazinājies, galvenokārt atspoguļojot 
ienesīguma potenciāla samazināšanos Centrālo banku monetārās 
politikas ietvaros. Uz ceturkšņa beigām šie ieguldījumi sastāda 
nedaudz vairāk kā 27% no kopējiem plāna aktīviem. Lai gan ceturkšņa 
griezumā ir variēts ar riska aktīvu īpatsvaru (t.sk. arī reģionāli) uz 
ceturkšņa beigām tas palicis teju nemainīgs ar ceturkšņa sākumu 
un sastāda 23% no kopējiem plāna aktīviem. Turpinājām veikt arī 
dažādās uzņēmumu un valdību obligācijās. 
Ekonomikas lēnā izaugsme rietumvalstīs un nesabalansētā attīstība 
Ķīnā, liek mums būt piesardzīgiem akciju tirgos. Oktobrī sekosim 
uzņēmumu trešā ceturkšņa peļņas rādītājiem, un nākamo periodu 
peļņas prognozēm. Uzņēmumu peļņas stabilizācija būtu labs pamats 
akciju cenu kāpumam, bet ja prognozes tiks samazinātas, tad var 
sagaidīt cenu lejupslīdi. Arī turpmāk sekosim līdzi notikumiem tirgos, 
veicot nepieciešamās taktiskās vai stratēģiskās izmaiņas.

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

Citi ieguldījumi  5,01%

Depozīti 9,95%

Naudas līdzekļi 13,18%

Citas obligācijas 38,35%

LR valsts obligācijas 10,22%

Akcijas 23,28%

Citi 17,34%

Ziemeļamerika 8,30%

Attīstības valstis 2,87%

Austrumeiropa 32,40%

Rietumeiropa 1,77%

Latvija 37,31%



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

Ieguldījumu politika

2016. gada trešajā ceturksnī no ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  1 777 976,24 EUR apmērā  un 
turētājbankai 265 674,68 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.

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.


