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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,1116821 2,1363666 2,168353 2,1920064 2,2150968 2,2634364

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 146 270 982 157 096 189 169 300 146 178 586 040 186 993 204 197 259 656

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā, % 2,18 3,26 5,95 7,43 12,94 59,08

Gada procenti*       3,63 4,13 3,87

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 31.12.2014)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā 31. martā bija 892,9 miljoni EUR jeb 41,29 % tirgus 
daļas starp pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 9,12 % no līdzekļu 
pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 181004 EUR 11,8 %

Latvijas valdības obligācijas 160111 EUR 9,2 %

Latvijas valdības obligācijas 170222 USD 8,9 %

Latvijas valdības obligācijas 191121 EUR 8,7 %

Lietuvas valdības obligācijas 170831 EUR 4,5 %

Latvijas valdības obligācijas 240430 EUR 4,5 %

Latvijas valdības obligācijas 210121 EUR 3,5 %

Lietuvas valdības obligācijas 201003 EUR 3,4 %

Latvijas valdības obligācijas 221027 EUR 3,1 %

Termiņnoguldījums DNB bankā EUR 3,0 %

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība  41,29 %

SEB Wealth Management  23,03 %

Citadele Asset Management  14,39 %

Pārējie  20,29 %



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 2,50 %. 
“Stabilitātes” pieaugums bija 2,18 %. Konservatīvo plānu grupā vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 5,88 %, bet “Stabilitātes” pieaugums 
bija 5,95 %.

2015. gada 1. ceturksnis ieguldījumu plānam Stabilitāte pagāja 
veiksmīgi, un saviem ieguldītājiem tas nodrošināja 2,2 % ceturkšņa 
pieaugumu, pat ņemot vērā zemās procentu likmes. 
Eirozonas patēriņa cenu indekss turpināja samazināties un jau ceturto 
mēnesi pēc kārtas gada griezumā bija vērojama deflācija un martā gada 
griezumā patēriņa cenas samazinājās par 0,1 % pretstatā februārī 
novērotajiem 0,6 %. Būtisku ietekmi uz kopējiem inflācijas rādītājiem 
ir atstājis naftas cenu straujais kritums 2014. gada laikā. Arī Latvijas 
patēriņas cenas raksturo līdzīgas tendences un pēc nelielā krituma 
janvārī un februārī, gada griezumā martā tās pieauga par 0,4 %. 
Latvijas patēriņa cenas ietekmē arī elektroenerģijas cenu kāpums 
kā arī pieaugums pakalpojumu cenās. Pretstatā gaidītajai trauslajai 
ekonomikas izaugsmei, 2014. gada 4. ceturkšņa IKP dati iepriecināja un 
eirozonas IKP pieauga par 0,9% gada griezumā. Galvenais dzinējspēks 
ekonomikas izaugsmei bija Vācija, kuras ekonomika pieauga par 1,5 %. 
Arī Latvijas IKP turpināja pieaugt un uzrādīja 1,9% pieaugumu.
Finanšu tirgos viens no galvenajiem iemesliem augstvērtīgajiem 
ceturkšņa rezultātiem bija Eiropas Centrālā bankas paziņojums par 
apjomīgas stimulējošās monetārās politikas paplašināšanu, kuras 
ietvaros tiks iegādāti vērtspapīri no finanšu tirgus dalībniekiem katru 
mēnesi 60 miljardu eiro apmērā. Aktīvu uzpirkšanas programmā 
galvenā izmaiņa bija jaunu vērtspapīru iekļaušana – investīciju 
kategorijas eirozonas valdību un Eiropas Savienības organizāciju 
vērtspapīri. Sākot ar 2015. gada martu šī programma ir sākusi savu 
darbību un pirmā mēneša laikā šīs programmas apjoma mērķis tika arī 
izpildīts. Tādējādi, ceturkšņa gaitā varēja novērot līdzšinējās tendences 
finanšu tirgos – procentlikmju pazemināšanos un labus rezultātus 
obligāciju tirgos kā arī eiro vērtības krišanos, kas pozitīvi ietekmē 
rezultātus no ieguldījumiem ārpus eirozonas. 

ECB paziņojuma ietekme galvenokārt atspoguļojās eirozonas valdību 
tirgus segmentā un pensiju plāna stratēģiju raksturojošais indekss 
ieguldījumiem eirozonas valdību obligācijās pieauga par 4,2 %, taču 
raksturojošais indekss ieguldījumiem eiro uzņēmumu un banku 
obligāciju tirgū pieauga vien par 0,5 %. Ieguldījumi Latvijas obligāciju 
tirgū arī uzrādīja augstu sniegumu pieaugot par 3,6 %. Obligāciju cenu 
pieauguma pamatā ir procentlikmju samazināšanās un, piemēram, 
Vācijas 10-gadu obligācijas ienesīguma likme turot to līdz dzēšanai 
samazinājās līdz 0,2 %, bet Latvijas ilgākā termiņa 2024. gada 
obligācijas ienesīguma likme sasniedza rekordzemo 0,4 % līmeni.
Ceturkšņa gaitās plāna ieguldījumu struktūrā tika veiktas izmaiņas 
pielāgojot ieguldījumu portfeli jau tā zemo procentlikmju līmenim. 
ECB īstenotā monetārā politika veicina naudas resursu pieejamību, 
tāpēc par 2 procentpunktiem pieauga īpatsvars ieguldījumiem Eiropas 
uzņēmumu obligācijās kā arī vienlaicīgi tika pārskatīti izmantotie 
ieguldījumu fondi. Ceturkšņa gaitā tika arī iegādātas Eesti Energia 
2018. gada obligācijas, 2018. gada Latvijas valdības obligācijas kā arī 
2017. gada Lietuvas valdības obligācijas. Ceturkšņa beigās nepilnus 
56 % no ieguldījumu portfeļa veido Latvijas valdības obligācijas, 18 % 
veido ieguldījumi Eiropas uzņēmumu obligācijās kā arī nepilni 14 % 
Lietuvas valdības obligācijas. 
Arī obligāciju tirgos ienesīguma likmju samazinājuma potenciāls nav 
izsmelts ņemot vērā apjomīgo naudas resursu pieejamību finanšu 
tirgos, taču likmju samazinājuma temps pēc straujā krituma ir apstājies. 
Tomēr jāatzīmē, ka pastāvot deflācijai, arī neliels pozitīvs ienesīgums 
dod reālās vērtības pieaugumu.

Naudas līdzekļi 3,8 %

Depozīti 5,0 %

LR valsts obligācijas 55,5 %

Citas obligācijas 35,6 %

Eiropa 41,6 %

Latvija 56,3 %

ASV 1,8 %

Cits reģions 0,3 %

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 428070 EUR apmērā  un turētājbankai – 47563 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.


