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Investīciju mērķis un politika  
 

Optimus Latvijas plāns (Plāns) baltās uz Latvijas ekonomiskas attīstību un izmanto tās radītās iespējas pensiju 
kapitāla palielināšanai. Visi Plāna līdzekļi tiek ieguldīti, strādā un pelna Latvijā. Vienlaikus tas dod papildus stimulu 
Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Straujāka ekonomiskā izaugsme dod iespēju nodrošināt arī straujāku pensijas 
kapitāla pieaugumu un lielākas pensijas. 15% ieguldījumu var tikt izvietoti Rīgas Fondu biržas oficiālajā sarakstā 
iekļautajās akcijās. Pārējie ieguldījumi augstas drošības procentu ienākuma vērtspapīros un banku depozītos. 
 

Ceturkšņa ienesīguma salīdzinājums (30.06.2003)
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Daļas vērtības pieaugums
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Plāna ieguldījumu struktūra (30.06.2003)
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Galvenie rādītāji  
Daļas vērtība  
Pārskata perioda sākumā (LVL): 1.0000000 
  
Pārskata perioda beigās (LVL): 1.0154478 
  
Ienesīgums  
3 mēnešu (2003.gada II ceturksnī): 3.75% 

6 mēnešu: --- 

12 mēnešu: --- 

Kopš Plāna darbības sākšanas dienas: 3.22% 

Plāna aktīvu vērtība  
Pārskata perioda sākumā (LVL): 0 
  
Pārskata perioda beigās (LVL): 90,775 
  
Pārvaldīšanas izmaksas - komisija 
pārvaldītājam un turētājbankai (LVL): 393 
  
  
  
10 lielākie ieguldījumi  
Latvijas valsts obligācijas (08.Mai.07) 15.31% 
  
Latvijas valsts obligācijas (24.Mar.05) 12.70% 
  
Depozīti Latvijas Unibankā 9.75% 
  
Depozīti bankā NORD/LB Latvija 9.55% 
  
Depozīti Hipotēku bankā 9.21% 
  
Latvijas valsts obligācijas (14.Feb.13) 9.20% 

Depozīti Hansabankā 8.80% 
  
Depozīti Māras bankā 8.17% 

Latvijas valsts obligācijas (26.Jan.06) 6.74% 

D epozīti Parekss bankā 4.36% 

*Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ar sabalansētu 
ieguldījumu stratēģiju pārskata perioda vidējais svērtais ienesīgums. 

  

  

  

  

  

  

  



T A V A S  O P T I M Ā L Ā S  I N V E S T Ī C I J A S 
 

Optimus Latvijas plāna pārvaldnieka ziņojums 
 

Pārvaldīšanas rezultāts: 
♦ 

♦ 

Plāna daļas ienesīgums 2003.gada 30.jūnijā no tā 
darbības sākuma 2003.gada 7.janvāra bija 3.22% gadā. 
Plāna daļas ceturkšņa ienesīgums 2003.gada 
2.ceturksnī bija 3.75% gadā. 
Plāna ienesīguma rezultāts 

♦ 

ir nedaudz zemāks par 
nozares vidējo rādītāju. Tas skaidrojams ar to, ka 
pašreizējā ieguldīšanas stratēģija ir ļoti konservatīva – 
nav veikti ieguldījumi akcijās. Visi Plāna līdzekļi 
ieguldīti fiksēta ienākuma valsts un korporatīvajos 
vērtspapīros un banku depozītos, un procentu likmes 
šobrīd ir zemā līmenī. Turklāt visi ieguldījumi veikti 
latos, tādējādi pasargājot Plānu no iespējamām 
negatīvām valūtas kursa maiņām, bet tajā pašā laikā 
negūstot papildus peļņu no pozitīvām valūtas kursa 
svārstībām. 
Ieguldījumi akcijās 2003.gada 1.pusgadā netika veikti, 
jo Latvijas akciju tirgus joprojām ir samērā nestabils. 
Rīgas fondu biržā 2003.gada 1.ceturksnī bija vērojams 
RICI un Dow Jones RSE indeksu pieaugums, un tam 
pamatā bija otrā un brīvā saraksta akciju cenu celšanās. 
Savukārt 2.ceturksņa beigās investori jau fiksēja peļņu, 
tādējādi indeksi nedaudz samazinājās. 

♦ 

♦ 

Latvijas finanšu tirgū 2003.gadā 1.pusgadā 
nozīmīgākais notikums bija Latvijas valsts obligāciju 
ar 10 gadu dzēšanas termiņu izsoles 12.februārī, 
5.martā, 15.aprīlī un 4.jūnijā. Izsoļu vidējie ienesīgumi 
pakāpeniski kritās, attiecīgi no 5.19% februārī līdz 
4.89% jūnijā. 
Kritās ienesīgum

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

i parāda vērtspapīriem otrreizējā tirgū. 
Latvijas tirgus savā ziņā sekoja situācijai pasaules 
tirgos, kur bija vērojama procentu likmju 
samazināšanās. Likmju samazināšanos ietekmēja arī 
Latvijas bankas (LB) aktivitātes, kas pirms izsolēm 
veica intervenci otrreizējā vērtspapīru tirgū uzpērkot 
valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2007. un 
2013.gadā. No vienas puses krītoties likmēm pieauga 

Plāna portfelī esošo vērtspapīru cenas, kas deva 
plānam papildus peļņu, bet no otras puses jaunie 
ieguldījumi jāveic jau par zemākām likmēm. 
Latvijas finanšu tirgū kopumā bija novērojama 
īstermiņa latu procentu likmju nostabilizēšanās zemā 
līmenī, tomēr 1.pusgada beigās tās nedaudz pieauga. 
Pārskata periodā 3 mēnešu un 1 gada RIGIBOR likmes 
ir pat mazliet pieaugušas, attiecīgi no 3.79% un 4.35% 
līdz 3.86% un 4.40%. 

 
Investīciju vides prognoze: 

Šobrīd latu procentu likmes ir ļoti zemā līmenī. Valsts 
budžets tiek pildīts salīdzinoši labi un Valsts kasei nav 
akūtas vajadzības pēc papildus līdzekļiem, tāpēc Valsts 
kase veic aizņemšanos tikai par zemām likmēm. Arī 
turpmāk valsts varētu aizņemties tikai par zemām 
likmēm, jo lielu līdzekļu apjomu tā piesaistīs no 
starptautiskā finansu un kapitāla tirgus plānotajā 
eiroobligāciju emisijā. 
Eiropas Savienības valstīs un ASV ir vērojama 
procentu likmju samazināšanās. Arī Latvijā nav īpašu 
iemeslu, kas varētu izsaukt likmju celšanos, ja neskaita 
LB norādi uz samērā lielo budžeta deficītu. Tāpēc 
tuvākajā laikā likmēm nevajadzētu pieaugt. 

 
II pusgada pārvaldīšanas stratēģija: 

Iespējas ieguldījumiem Latvijas akciju 

♦ 

tirgū ir 
ierobežotas, tāpēc ieguldījumus akcijās veiksim tad, ja 
akciju tirgū būs lielāka aktivitāte. 
Pamatā saglabāsim līdzīgu konservatīvu 

♦ 

ieguldījumu 
stratēģiju kā 2003.gada 1.pusgadā, galvenokārt 
ieguldot līdzekļus augstas kvalitātes fiksētā ienākuma 
vērtspapīros un banku depozītos. 
Ņemot vērā fiksēta ienākuma vērtspapīru zemos 
ienesīgumus, saglabāsim pietiekoši lielu ieguldījumu 
īpatsvaru banku depozītos. 

. 
Tehniskā informācija: 

 
 
Plāna nosaukums: Optimus Latvijas plāns 
Pārvaldītāja nosaukums: Optimus Fondi 
Pārvaldnieks: Sandis Anderšmits 
Turētājbanka: Latvijas Unibanka 
Plāna darbības sākums: 07.01.2003 
Maksimālā atlīdzība par Plāna pārvaldi: 1.30% 
 
 

Investīciju sabiedrība Optimus Fondi: Lāčplēša iela 75, Rīga, LV-1011; 
Tālr.: 7289535; Fakss: 7289619; www.optimus.lv, e-pasts: optimus@optimus.lv 

 
 

Optimus Fondi ir ieguldījumu sabiedrība, kas pārvalda atklātā pensiju fonda Unipensija plānus UNI-1 un 
Eiropensija, atvērto ieguldījumu fondu Latu rezerves fonds, slēgto ieguldījumu fondu Nekustamā īpašuma 
fonds un Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus – Optimus aktīvais plāns, Optimus 
sabalansētais plāns, Optimus Latvijas plāns un Optimus Eiropas plāns. 

Šis pārskats ir tikai informatīvs materiāls un nav iecerēts kā rekomendācija konkrētu lēmumu pieņemšanai 
darījumiem finanšu tirgū 
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