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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2.168353 2.1920064 2.2150968 2.2634364 2.2288753 2.2307253

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 169 300 146 178 586 040 186 993 204 197 259 656 201 615 512 218 163 800

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā, % 0.08% -1.45% 1.77% 6.22% 7.30% 56.78%

Gada procenti*       3.06% 2.38% 3.59%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.09.2015.)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā 30. septembrī bija EUR 928.43 miljoni jeb 41.91% 
tirgus daļas starp pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 9.25% no 
līdzekļu pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 181004 EUR 10.7%

Latvijas valdības obligācijas 160111 EUR 8.3%

Latvijas valdības obligācijas 191121 EUR 7.7%

Lietuvas valdības obligācijas 200527 EUR 5.9%

Latvijas valdības obligācijas 200605 EUR 4.6%

Lietuvas valdības obligācijas 170831 EUR 4.0%

Latvijas valdības obligācijas 170222 USD 3.9%

Lietuvas valdības obligācijas 201003 EUR 3.0%

Lietuvas valdības obligācijas 210828 EUR 2.8%

Termiņnoguldījums AS Swedbank EUR 2.8%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība  41,91%

SEB Wealth Management  23,74%

CBL Asset Management  14,16%

Pārējie  20,20%

http://www.swedbank.lv/fondi
mailto:fondi%40swedbank.lv?subject=


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 
-0.16%. “Stabilitātes” pieaugums bija 0.08%. Konservatīvo plānu grupā vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 1.48%, bet 
“Stabilitātes” pieaugums bija 1.77%.

2015. gada 3. ceturksnis ieguldījumu plānam Stabilitāte noslēdzās 
ar nelielu pozitīvu rezultātu (+0.1%), un arī ilgākā laika periodā 
pieaugums pozitīvs un no gada sākuma daļas vērtība pieaugusi 
par 0.7%. 
Septembrī turpinājās eiro zonas patēriņa cenu kritums un tā noslīdēja 
nelielā deflācijas teritorijā un gada griezumā norādīja uz -0.1% 
kritumu tādējādi iezīmējot gada sākumā piedzīvotās deflācijas 
atgriešanos. Arī Latvijā patēriņa cenas septembrī bijušas par 0.5% 
mazākas nekā pērn. Latvijā un eirozonā galvenie iemesli patēriņu 
cenu kritumam ir saistīti ar naftas cenu kritumu, jo izņemot degvielas 
ietekmi, Latvijā būtu 0.5% patēriņa cenu kāpums, bet eirozonā 0.9%. 
Nedrošību finanšu tirgos vairoja iespēja, ka ASV centrāla banka 
sāks īstermiņa procentu likmju paaugstināšanu, reaģējot uz spēcīgo 
darba tirgu un ignorējot zemo inflāciju. Savukārt eļļu ugunij pielēja 
Ķīnas centrālās bankas valūtas politikas maiņa, vienas dienas laikā 
devalvējot valūtas kursu par 3%. Arī straujais pasaules akciju tirgos 
24. augustā atstāja nelielu ietekmi uz obligāciju tirgiem, kuros bija 
vērojams straujāks kritums pēc  korekcijas akciju tirgos. 
Procentu likmju tirgos, pretstatā bažām par inflācijas kāpumu, kas 
dominēja otrajā ceturksnī, atkal dominēja deflācijas tēzes un investori 
lielāku varbūtību piešķīra iespējai, ka ultra-zemās procentu likmes būs 
mūsu ikdiena ilgāku laiku.  Otrajā ceturksnī Eirozonas likmju etalona, 
Vācijas valdības 10-gadu obligāciju ilgtermiņa procentu likmes 
lejupslīdes tendence sasniedza zemāko punktu 17. aprīlī pie 0,05% 
ienesīguma atzīmes, kam sekoja likmju kāpums, kas pārgāja apjomīgā 
obligāciju pozīciju slēgšanā, līdz ienesīgums sasniedza 0.98% 

ienesīguma atzīmi 10. jūnijā. Pēc tam Vācijas procentu likmes 
samazinājās, tiesa ar lielu svārstīgumu, sasniedzot 0.52% atzīmi 
3. ceturkšņa beigās. Latvijas obligāciju cenas un ienesīguma likmes 
ietekmēja procentu likmu kritums eiro zonā un arī Eiropas centrālas 
bankas obligāciju pirkšanas programma, kuras ietvaros ir noturīgs 
pieprasījums pēc Latvijas obligācijām. Vietējā tirgū emitētās 
obligācijas ar dzēšanas termiņu 2018. gadā ienesīguma likme 
samazinājās no 0.32% līdz 0.27%. Tādējādi pensiju plāna stratēģiju 
raksturojošais indekss ieguldījumiem eirozonas valdību obligācijās 
pieauga par 2.6%, nedaudz vājāks rezultāts ieguldījumiem uzņēmumu 
un banku obligāciju tirgū un pieaugums vien par 0.2%. Plāna 
stratēģiju raksturojošais indekss ieguldījumiem Latvijas valdības 
obligāciju tirgū ceturkšņa griezumā pieauga par 0.8%. 
ECB īstenotās aktīvu iegādes programmas ietvaros, Latvijas banka 
turpināja Latvijas valsts un eiro zonas starptautisko organizāciju 
vērtspapīru iegādi, kas no programmas sākuma ir pārsniedzis 
1 miljarda eiro robežu. Tādējādi arī Latvijas valdības obligāciju tirgū 
ir jūtamas stimulējošas monetārās politikas vēsmas un līdz ar šīs 
programmas ieviešanu ir būtiski mainījušies tirgus apstākļi un zemās 
procentu likmes liek mainīt pieeju obligāciju portfeļa pārvaldīšanā. 
Zemo procentu likmju ietekmē esam palielinājuši atsevišķu obligāciju 
īpatsvaru, salīdzinot ar ieguldījumu fondu īpatsvaru. Pēc straujā 
procentlikmju krituma gada pirmajā pusē un tam sekojošo kāpumu, 
ierasti mierīgajos obligāciju tirgos parādās trauksmainākas vēsmas, 
kuru rezultātā obligāciju tirgos ir vērojamas lielākas svārstības, taču 
sagaidām, ka procentu likmes turpinās palikt zemos līmeņos. 

Naudas līdzekļi 9,7%

Depozīti 8,2%

LR valsts obligācijas 40,2%

Citas obligācijas 41,9%

Eiropa 53,5%

Latvija 45,3%

ASV 1,0%

Cits reģions 0,2%

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 484 678 EUR apmērā  un turētājbankai  53 853 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.


