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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) 1,3134283 1,3077216 1,2384231 1,2725299 1,3384733 1,3311260

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (LVL) 267 664 770 268 084 266 256 874 223 271 378 525 295 812 943 300 378 618

1.37

1.34

1.31

1.28

1.25

1.22

1.19

1.16

1.13

1.10

1.07

1.04

1.01

0.98

0.95

Jan.03
Jūl.03

Jan.04
Jūl.04

Jan.05
Jūl.05

Jan.06
Jūl.06

Jan.07
Jūl.07

Jan.08
Jūl.08

Jan.09
Jūl.09

Jan.10
Jūl.10

Jan.11
Jūl.11

Jan.12

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā. % -0,55 4,60 1,79 7,17 23,74 33,11

Gada procenti*       3,52 7,35 3,06

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.06.2012)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 39,9%

SEB Wealth Management 22,4%

Citadele Asset Management 12,7%

Pārējie 25%

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā 30. jūnijā bija Ls 376,5 miljoni jeb 39,9% tirgus daļas. 
“Dinamikas” aktīvi veido 31,61% no līdzekļu pārvaldītāju kopējiem 
ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 140402 EUR 9,8%

Latvijas valdības obligācijas 180305 EUR 7,2%

Morgan Stanley – Eiropas akciju fonds EUR 3,9%

GAM – Star ASV akciju fonds USD 3,9%

SSGA Europe Index akciju fonds EUR 3,7%

Lyxor ETF Austrumeiropas akciju fonds EUR 3,2%

SSGA US Index akciju fonds USD 3,0%

iShares MSCI Europe akciju fonds EUR 2,9%

MSCI Europe Source akciju fonds EUR 2,8%

Latvijas valdības obligācijas 221027 LVL 2,8%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

LR valsts obligācijas 32,0%

Depozīti 8,7%

Naudas līdzekļi 2,1%

Citas obligācijas 14,7%

Akcijas 42,5%

Latvija 43,2%

Rietumeiropa 20,7%

Austrumeiropa 13,3%

ASV 11,1%

Japāna 3,9%

Attīstības tirgi 5,8%

Globālie fondi 2,0%

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais ceturkšņa pieaugums pārvaldītāju plānos ar aktīvu 
stratēģiju (***) bija -0,53 %. Plāna īstenotā ieguldījumu politika ir devusi 
rezultātu -0,55%.  Plānos ar aktīvu stratēģiju vidējais svērtais pieaugums 
pēdējos 12 mēnešos bija 1,05% bet “Dinamikas” pieaugums bija 1,79%.

Lai objektīvi novērtētu ieguldījuma ienesīgumu ilgtermiņa uzkrāšanas 
produktiem (tai skaitā pensiju plāniem), rezultātu salīdzinājumu 
ieteicams veikt par laika periodu, kas nav mazāks par gadu. 

Pirmā ceturkšņa optimismu finanšu tirgos otrajā ceturksnī nomainīja 
arvien pesimistiskākas makroekonomikas prognozes un eirozonas 
parādu sāgas jauni uzplaiksnījumi, tādejādi akciju cenām sarūkot gan 
attīstītajās, gan attīstības valstīs. Otrajā ceturksnī attīstīto valstu akciju 
cenas vietējās valūtās, raugoties uz MSCI World akciju cenu indeksu, 
saruka par 4,3%. Savukārt attīstības valstu akciju tirgu vietējo valūtu 
indeksa kritums bija nedaudz lielāks - 5,3%. Taču eiro vērtība, saasinoties 
eirozonas problēmām, saruka gan pret ASV dolāru (par 5,3%), gan 
Japānas jenu (par 9,4%), gan arī Zviedrijas kronu (par 0,7%), tādejādi 
palielinot atdevi un samazinot mūsu ieguldījumu zaudējumus šajos 
reģionos. Rezultātā eiro izteiksmē kāpums bija Baltijas (+4,9%) un ASV 
akciju tirgos (+2%), pārējiem tirgiem piedzīvojot zaudējumus, no kuriem 
ceturkšņa laikā lielākais kritums bija Krievijas akcijām (-11,6%).
Pēc salīdzinoši nelielās lejupslīdes aprīlī un daudz lielākā krituma maijā, 
visi galvenie akciju tirgi un vairums citu riskanto aktīvu (piemēram, 
spekulatīvās obligācijas) jūniju noslēdza uz pozitīvas nots, mēneša laikā 
uzrādot cenu kāpumu. Līdz ar to aizvadītais ceturksnis pasaules finanšu 
tirgos ir noslēdzies labāk, nekā varēja šķist maija vidū. Taču viena no 
nedaudzajām riskanto aktīvu klasēm, kur cenu līmenis turpināja slīdēt 
uz leju, bija izejvielas - jo īpaši nafta, kuras vidējā cena ASV mēneša laikā 
saruka par nepilniem 13% un no sava augstākā līmeņa februārī nu ir 
nokritusi par 23%. Šī ir visnotaļ pozitīva ziņa finanšu tirgiem, jo tādejādi 
visā pasaulē mazinās gan inflācijas spiediens, kas vēl pirms neilga laika 
bija daudzu valstu bieds, gan arī nāk par labu kopējam uzņēmumu 
biznesa ciklam un akciju cenām.
Otrais ceturksnis kopumā pagāja eirozonas parādu sāgas kārtējā cēliena 
šūpolēs. Aizvadot aprīli bez īpašiem satricinājumiem, maijā aizsākās 
jauna viļņošanās. Grieķijas pirmais parlamenta vēlēšanu mēģinājums 
bija izgāšanās, jo to rezultātā ievēlētajām partijām neizdevās vienoties 
par jaunas valdības izveidi, uzkurinot nopietnas bažas par eirozonu 
bez šīs dienvidu valsts. Arī Spānija atkal nonāca investoru uzmanības 
centrā, liekot uzdot jautājumus par spāņu bankām un to zaudējumiem 
no straujās izaugsmes gados izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem. 
Jūnijā kaislības turpinājās, lai gan Grieķijas gadījumā pēc atkārtotām 
parlamenta vēlēšanām iestājās atslābums. Taču finanšu tirgi negatīvi 
uztvēra ziņu par Spānijas vēršanos pēc palīdzības tās banku glābšanai, 
bet Kipras lūgums pēc palīdzības īpašu reakciju finanšu tirgos neizraisīja. 
Vien mēneša beigu Eiropas samits izraisīja lielāku pozitīvisma vilni, 
palīdzot noslēgt ceturksni gaišākās noskaņās.
Eiropas Centrālā banka (ECB) šajā laikā savas procentu likmes nemainīja, 
bet EURIBOR likmes turpināja lēnām sarukt, piemēram, 3 mēnešu likmei 
samazinoties no 0,78 % līdz 0,65%. Laikā, kad politiķu reālo darbu ātrums 

(jeb lēnums) atpaliek no tā, cik ātri uz problēmu risināšanu cer finanšu 
tirgi, investori labāk izvēlas ieņemt nogaidošu pozīciju. Tādēļ uzņēmumu 
obligācijas, neskatoties uz cenu kāpumu aprīlī un maijā, jūnija cenu 
lejupslīdes dēļ ceturksni noslēdza praktiski turpat, kur sākušas. Taču 
investoru noskaņojums bija daudz pozitīvāks attiecībās uz ieguldījumiem 
Centrālās un Austrumeiropas valstu obligācijās, reģiona indeksam kāpjot 
par 3%. Kāpuma pamatā bija gan ekonomikas dati par atsevišķām reģiona 
valstīm, gan iepriekš pieņemto negatīvo prognožu nepiepildīšanās, gan 
arī, piemēram, gaidas un cerības attiecībā uz Ungārijas progresu par 
finanšu palīdzības sarunu uzsākšanu ar starptautiskajiem aizdevējiem.
Ieguldījumu atdeve Latvijas valdības obligācijās un parādzīmēs aizvadītā 
ceturkšņa laikā apsteidza nopelnīto Lietuvas valdības obligācijās, 
Latvijas valdības obligāciju indeksam pieaugot par 1,7%. Lietuvas eiro 
obligāciju indekss ceturkšņa laikā pieauga par 1,4%. Cenu kāpums 
Baltijas valstu vērtspapīriem atspoguļo gan investoru pozitīvo skatu 
par Austrumeiropas valstu reģionu kopumā, gan arī par Baltijas valstu 
ekonomiskās izaugsmes perspektīvām. Investoru pozitīvismu palīdz 
noturēt arī labāki kā iepriekš gaidīts Latvijas IKP dati, nosprausto budžeta 
deficīta mērķu ievērošana un Latvijas iespējamā pievienošanās eirozonai. 
Rezultātā pieprasījums pēc Latvijas valsts obligācijām un parādzīmēm 
saglabājas augsts, liekot samazināties valsts aizņemšanās izmaksām. 
Gada parādzīmju likmes Valsts kases izsolēs sarukušas no 1,58% martā 
līdz 1,06% jūnijā, bet aprīlī izlaisto 10 gadu obligāciju gada likmes Valsts 
kases izsolēs samazinājās no 5,3% līdz 4,75%. Arī latu depozītu likmes 
vietējās bankās turpināja sarukt – 12 mēnešu vidējām likmēm bankās, ar 
kurām mēs sadarbojamies, samazinoties no 1,8% līdz 1,6%. Latu likmju 
kritums ir gājis kopsolī ar eiro depozītu piedāvāto likmju samazināšanos. 
Savukārt Latvijas lats pret eiro saglabājās nedaudz vērtīgāks kā noteikts 
ar fiksēto Latvijas Bankas kursu.
Tādēļ šajos apstākļos, veicot jaunus ieguldījumus, mēs priekšroku 
dodam 12 mēnešu eiro depozītiem, kā arī meklējam iespējas palielināt 
garāka termiņa ieguldījumus Latvijas obligācijās. Mēs sagaidām, ka 
iespējamā pievienošanās eirozonai 2014. gada janvārī varētu turpināt 
palielināt pieprasījumu pēc garāka termiņa Latvijas valdības obligācijām. 
Ceturkšņa laikā esam nedaudz palielinājuši Latvijas obligāciju īpatsvaru 
(par 1,2  procentpunktiem), samazinot mūsu atvēlētos ieguldījumus 
depozītos (par 0,5 procentpunktiem) un uzņēmumu eiro valūtas 
obligācijās (par 0,2 procentpunktiem). Esam arī palielinājuši ieguldījumus 
Lietuvas un Centrālās un Austrumeiropas valstu obligācijās (kopā par 
0,6 procentpunktiem), kā arī mūsu kopējos ieguldījums akciju tirgos 
(par 4,3 procentpunktiem), samazinot skaidras naudas uzkrājumus (par 
5,3  procentpunktiem).

*** - Plāni, kas var ieguldīt līdz 50% plāna līdzekļu akcijās



Otrajā ceturksnī mūsu optimisms par akciju tirgiem, neskatoties uz 
iepriekšējām prognozēm, pieauga. Līdz ar to arī mūsu ieguldījumi akciju 
tirgos ir turpinājuši palielināties, kas atstāja negatīvu ietekmi uz plāna 
rezultātiem aprīlī un maijā, bet deva pozitīvu rezultātu jūnijā. Turpmākās 
prognozes par akciju tirgiem mēs saglabājam optimistiskas, lai gan 
ar zināmu piesardzību saistībā ar turpmāko eirozonas parādu krīzes 
virzību. Līdz ar zemākām naftas cenām makroekonomikas prognozes 
trešajam ceturksnim saglabājas pozitīvas akciju tirgu kāpumam, 
un, salīdzinot ar ieguldījumiem obligācijās, akcijas pašlaik izskatās 

pievilcīgākas. Pateicoties cenu kāpumam ceturkšņa beigās, kopējais tirgus 
noskaņojums akciju izvērtēšanā uzlabojās, taču to daļēji neitralizēja 
zemākas uzņēmumu peļņas prognozes. Tikmēr naudas pieejamība 
pasaulē, spriežot pēc pēdējiem datiem, ir ievērojami pasliktinājusies, 
kas nenāk par labu akciju cenām. Starp akciju tirgiem mēs vēl aizvien 
priekšroku dodam Eiropas akcijām, kuru cenām atbalstu sniedz ECB 
veiktie naudas ieplūdināšanas pasākumi, kā arī pievilcīgāki akciju 
novērtējumi, salīdzinot ar citām attīstītajām valstīm.

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam 1 116 857 Ls apmērā  un turētājbankai 132 259 Ls 
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

Plāna ieguldījumu politika ir sabalansēta, jo plāna līdzekļi tiek ieguldīti 
finanšu instrumentos ar fiksētu ienākumu un arī kapitāla vērtspapīros 
(akcijās). Ne mazāk kā 50% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti fiksētā 

ienākuma vērtspapīros vai banku depozītos un ne vairāk kā 50% akcijās. 
Ārvalstu valūtās (izņemot eiro) var ieguldīt ne vairāk kā 30% no plāna 
līdzekļiem.


