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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,2634364 2,2288753 2,2307253 2,2402428 2,2486307 2,2500788

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 197 259 656 201 615 512 218 163 800 225 495 267 234 244 128 256 331 859

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā, % 0,06% 0,44% 0,95% 3,77% 7,45% 58,14%

Gada procenti* 1,86% 2,42% 3,46%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.06.2016.)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā 30. jūnijā bija EUR 1 044,65 miljoni jeb 41,73% 
tirgus daļas starp pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 10,23%  
no līdzekļu pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Lietuvas valdības obligācijas 200527 EUR 9,8%

Latvijas valdības obligācijas 181004 EUR 9,0%

Latvijas valdības obligācijas 191121 EUR 3,3%

Latvijas valdības obligācijas 200605 EUR 3,3%

Latvenergo obligācijas 220610 EUR 2,9%

Latvijas valdības obligācijas 170222 USD 2,9%

Termiņnoguldījums AS Swedbank EUR 2,6%

Lietuvas valdības obligācijas 201003 EUR 2,6%

Eesti Energia obligācijas 230922 EUR 2,3%

Lietuvas valdības obligācijas 180520 EUR 2,3%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība  41,73%

SEB Wealth Management  24,07%

CBL Asset Management  14,04%

Pārējie  20,16%



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 0,57%. “Stabilitātes” pieaugums bija 0,06%. Konservatīvo plānu grupā vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 1,53%, bet 
“Stabilitātes” pieaugums bija 0,95%.

2016.gada 2. ceturksnis ieguldījumu plānam Stabilitāte noslēdzās 
ar nelielu pozitīvu rezultātu (+0,06%), un arī divu gadu griezumā 
pieaugums pozitīvs, kur daļas vērtība pieaugusi par 3,77%.
Patēriņa cenas jūnijā nemainījās un sesto mēnesi pēc kārtas bija 
zemākās nekā pirms gada. Savukārt deflācija ir sarukusi līdz 0,5%, 
un gada otrajā pusē sagaidāms neliels cenu pieaugums. Savukārt, 
Eirozonā patēriņa cenas jūnijā palielinājušās par 0,1%, kur cenu 
izaugsmi ierobežojošā ietekme no naftas pakāpeniski izzūd. Ceturkšņa 
beigās naftas cena bija pakāpusies līdz 49 dolāru atzīmei. 
Atskatoties uz 2. ceturksni, noteikti Lielbritānijas referendums par 
izstāšanos vai palikšanu Eiropas Savienībā (EU) bija visapspriestākais 
temats. Britu lēmums par izstāšanos no EU (ar 52% balsu pārākumu 
par izstāšanos) satricināja finanšu tirgu, raisot daudz neskaidrību un 
jautājumu par tālāko rīcību un sekām. Straujš un negatīvs kritums 
finanšu tirgos bija sākotnējā reakcija, taču jūnija beigās lielākā 
daļa akciju tirgi spēja atgūties. Investoriem strauji pārorientējot 
ieguldījumus no akciju tirgiem uz obligāciju tirgiem, strauji 
samazinājās arī obligāciju procentlikmes (tādējādi obligāciju cena 
pieauga). Arī turpmāk var paredzēt, ka  finanšu tirgi būs svārstīgi, jo 
“post-Brexit” iznākums vēl nav pilnībā zināms. Bez tam vēl joprojām 
ir bažas par ekonomikas izaugsmes potenciālu un zemās inflācijas 
gaidām. 
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 +2,2%, bet raksturojošais indekss ieguldījumiem 
Eirozonas likvīdo uzņēmumu un banku obligāciju tirgū pieauga par 

+1,4% eiro izteiksmē. Arī Latvijas obligāciju tirgū pozitīvas vēsmas 
un ceturkšņa  griezumā raksturojošais indekss ieguldījumiem pieauga 
par +0,5%. Ilgtermiņa eiro likmju etalons – Vācijas 10 gadu obligācijas 
likme jūnija vidū pirmo reizi pārgāja negatīvajā teritorijā, un uz 
jūnija beigām peļņas atdeve bija -0,03%. Ceturkšņa beigās Latvijas 
2020.  gada obligācijas likme bija +0,18% un Lietuvas 2020. gada 
obligācijas likme +0,16% .
Ceturkšņa gaitā tika iegādātas Latvijas, Lietuvas un Horvātijas 
valdības obligācijas vairāk kā 11 miljonu vērtībā. Tā pat tika iegādātas 
Polijas, Čehijas, Igaunijas un Latvijas uzņēmumu obligācijas ar 
nominālvērtību vairāk kā 9 miljoni un ar dažādiem dzēšanas 
termiņiem. Bez tam tika veikti ieguldījumi arī citos instrumentos, 
tādējādi samazinot procentu likmju kāpuma risku. Uz jūnija beigām 
Latvijas valdības obligāciju īpatsvars ir palielināts par aptuveni 
5,5  procentpunktiem, un ir gandrīz 23 procentus no plāna kopējiem 
aktīviem. Tā pat Lietuvas valdības obligācijas uz ceturkšņa beigām 
sasniedza nedaudz vairāk kā 18 procentus no plāna aktīviem. 
Joprojām nesaskatot labu peļņas atdevi, ieguldot ilgtermiņa 
obligācijās, palielinātā naudas pozīcija portfelī kopš 2. ceturkšņa 
sākuma ir pieaugusi par 2,3 procentpunktiem.
Netiek gaidīti pēkšņi un grūti prognozējami centrālo banku lēmumi, 
taču vidējā termiņā britu lēmums var atstāt korekcijas uz kopējo 
makroekonomisko izaugsmes dinamiku, mudinot veikt izmaiņas 
jau tā stimulējošā monetārajā politikā vai palēnināt procentlikmju 
pieaugumu tempu. Svarīgas būs inflācijas tendences nākamajā 
ceturksnī, jo tās noteiks centrālo banku politiku gada nogalē, un līdz ar 
to tendences ilgtermiņa procentu likmēm. Arī turpmāk rūpīgi vērtēsim 
situāciju tirgos, veicot nepieciešamās taktiskās vai stratēģiskās 
izmaiņas.

Naudas līdzekļi 26,0%

Depozīti 10,9%

LR valsts obligācijas 22,9%

Citas obligācijas 40,3%

Eiropa 60,95%

Latvija 37,38%

ASV 1,66%

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

2016. gada otrajā ceturksnī no ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 554 350,07 EUR apmērā  un turētājbankai  
61 594,46 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.


