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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,2288753 2,2307253 2,2402428 2,2486307 2,2500788 2,2544876

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 201 615 512 218 163 800 225 495 267 234 244 128 256 331 859 266 902 819

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā, % 0,20% 0,26% 1,07% 2,85% 7,35% 58,45%

Gada procenti* 1,41% 2,39% 3,41%

* – 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 30. septembrī bija EUR 1095,25 miljoni jeb 
41,38% tirgus daļas starp pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 
10,08% no līdzekļu pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Lietuvas valdības obligācijas 200527 EUR 9,5%

Latvijas valdības obligācijas 181004 EUR 8,8%

Termiņnoguldījums AS Swedbank EUR 5,1%

Citadele banka AS Termiņa depozīti EUR 4,1%

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

Termiņnoguldījums DNB Nord EUR 3,3%

Latvijas valdības obligācijas 191121 EUR 3,2%

Latvijas valdības obligācijas 200605 EUR 3,2%

Latvenergo obligācijas 220610 EUR 2,8%

Lietuvas valdības obligācijas 201003 EUR 2,5%

** 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%

https://www.swedbank.lv/swedbank_ieguldijumu_parvaldes_sabiedriba
mailto:juris.rumba%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 0,70%. “Stabilitātes” pieaugums bija 0,20%. Konservatīvo plānu grupā vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 2,41%, bet 
“Stabilitātes” pieaugums bija 1,07%.

2016. gada 3. ceturksnis ieguldījumu plānam Stabilitāte noslēdzās 
ar nelielu pozitīvu rezultātu (+0,20%), un arī divu gadu griezumā 
pieaugums pozitīvs, kur daļas vērtība kopumā pieaugusi par 2,8%.
Inflācija eirozonā turpināja nedaudz pieaugt un pēc 0,2% gada 
pieauguma augustā, septembrī patēriņa cenu indekss gada griezumā 
bija jau pieaudzis 0,4% apmērā. Patēriņa cenu pieaugumu veicina 
pakalpojumu cenu, pārtikas un industriālo preču cenu pieaugums, 
savukārt enerģijas cenas vēl joprojām atstāj negatīvu ietekmi uz 
kopējo inflācijas rādītāju, taču šī ietekme kļūst aizvien mazāka.  
Savukārt inflācija Latvijā turpina svārstīties starp inflāciju un 
deflāciju. Pēc vārgajiem inflācijas datiem augustā (gada griezumā 
patēriņa cenas nemainīgas, bet mēneša griezumā deflācija), 
septembrī tika paziņots, ka inflācija gada griezumā ir pieaugusi 
par 0,6%. Inflāciju veicina atlaižu sezonas beigas, pārtikas cenu 
pieaugums kā arī pakalpojumu cenu izaugsme. 
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 
10 gadu 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.
Ceturkšņa gaitā tika iegādātas Latvijas un Lietuvas nepilnu 
13 miljonu nominālvērtībā. Tāpat vairāk kā pusotra miljona 
vērtībā tika iegādātas obligācijas dažādos Eiropas uzņēmumos. 
Bez tam tika veikti ieguldījumi arī citos instrumentos, tādējādi 
samazinot procentu likmju kāpuma risku. Tādējādi uz septembra 
beigām Latvijas valdības obligāciju sastāda 21,5 procentus no 
plāna kopējiem aktīviem. Tā pat Lietuvas valdības obligācijas uz 
ceturkšņa beigām sastāda 18 procentus no plāna aktīviem. Joprojām 
nesaskatot labu peļņas atdevi, ieguldot ilgtermiņa obligācijās, 
pensiju plānos ir saglabāta paaugstināta naudas pozīcija portfelī, 
kas tomēr kopš otrā ceturkšņa beigām ir nedaudz samazinājusies par 
1,5 procentpunktu. 
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. Lai gan pēdējā ceturksnī inflācijas tempi ir 
nedaudz pieaugušas, būs svarīgas arī 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 24,34%

Depozīti 12,64%

Citas obligācijas 41,53%

LR valsts obligācijas 21,49%

Latvija 62,47%

Austrumeiropa   25,95%

Rietumeiropa 5,69%

Ziemeļamerika 5,10%

Attīstības valstis 0,79%



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

2016. gada trešajā ceturksnī no ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 592 368,33 EUR apmērā  un 
turētājbankai 65 818,64 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.


