
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika”
līdzekļu pārvaldītāja ziņojums
par periodu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. septembrim
“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS, Balasta dambis 1a, Rīga, LV1048, www.swedbank.lv/fondi
Pārvaldnieks: Pēteris Stepiņš, fondi@swedbank.lv

Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2012.09.30 2012.12.31 2013.03.31 2013.03.31 2013.06.30 2013.09.30

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) 1,3311260 1,3859 1,3970498 1,4313268 1,4100677 1,4332082

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (LVL) 300 378 618 318 832 804 326  888 907 338 722 357 342 507 351 359 743 486
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Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā. % 0,53% -0,33% 3,41% 15,73% 12,96% 43,32%

Gada procenti*       7,26% 4,03% 3,41%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.09.2013)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 40,62%

SEB Wealth Management 28,84%

Citadele Asset Management 13,40%

Pārējie 21,14%

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā 30. septembri bija Ls 457 miljoni jeb 40,62% tirgus daļas. 
“Dinamikas” aktīvi veido 31,95 % no līdzekļu pārvaldītāju kopējiem 
ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības vērtspapīri 2014.02.04. EUR 6,8%

Latvijas valdības vērtspapīri 2018.05.03. EUR 6,6%

Latvijas valdības vērtspapīri 2016.11.01. LVL 6,5%

PIMCO Emerging Markets oblig fonds EUR 4,3%

Morgan Stanley - European Equity Alpha Z EUR 4,1%

SSGA US Index Equity FD-I akciju fonds USD 4,1%

SSGA Europe Index EQT Fund-I akciju fonds EUR 4,0%

Latvia valdības vērtspapīri 2020.12.01. USD 3,2%

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR 2,9%

SSGA Japan Index akciju fonds JPY 2,4%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

LR valsts obligācijas 32,6%

Depozīti 12,0%

Naudas līdzekļi 5,6%

Citas obligācijas 17,3%

Akcijas 32,5%

Latvija 44,9%

Rietumeiropa 12,4%

Austrumeiropa 23,1%

ASV 6,7%

Japāna 5,3%

Attīstības tirgi 7,8%

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais trešā ceturkšņa pieaugums pārvaldītāju plānos ar aktīvu 
stratēģiju (***) bija 1,66%. Plāna īstenotā ieguldījumu politika ir devusi 
rezultātu 1,64%. Plānos ar aktīvu stratēģiju vidējais svērtais pieaugums 
pēdējos 12 mēnešos bija 3,02 %, bet “Dinamikas” pieaugums bija 3,41 %.

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

Trešajā ceturksnī pasaules finanšu tirgos atkal varēja novērot 
augšupeju, un galvenais cenu virzības dzinulis bija notikumi ASV – 
minējumi par ASV Centrālās bankas turpmāko rīcību, kā arī politiskie 
budžeta ķīviņi. Centrālās bankas īstenotās programmas ietvaros katru 
mēnesi tiek uzpirkts noteikts apjoms ASV valdības vērtspapīru un 
hipotekāro obligāciju. Tiek uzskatīts, ka daļa no resursiem, kas tiek 
atbrīvoti pārdodot obligācijas centrālajai bankai, nonāk riskantākos 
parāda vērtspapīros, uzturot salīdzinoši augstas cenas uzņēmumu un 
attīstības valstu obligācijām. Arī investoru riska apetīte akciju tirgos 
svārstās līdz ar naudas ieplūdināšanas politiku. Spilgtākais piemērs 
ir Japāna, kur gada sākumā centrālā banka sāka ievērojami aktīvāku 
stimulēšanas programmu, uzpērkot valsts vērtspapīrus. Rezultātā 
Japānas akciju tirgus indekss pēdējo 12 mēnešu laikā ir kāpis par 53%.
Akciju un citu aktīvu cenu kāpuma pamatā bija prognozes, ka ASV 
centrālās bankas rīcība visdrīzāk būs mērena. Arī ekonomikas izaugsme 
pasaulē bija stabila. Būtisks aspekts pieaugošam optimismam bija ziņa, 
ka pēc ilga krituma perioda stabilizējies Eiropas Savienības iekšzemes 
kopprodukts, uzrādot niecīgu kāpumu 2. ceturksnī. Septembra beigu 
ASV Centrālās bankas lēmums atlikt savas politikas maiņu uz vēlāku 
laiku, atsaucoties uz pagaidām pārāk vāju izaugsmi ASV, kalpoja kā 
katalizators spējam riskanto aktīvu cenu izrāvienam.
Pasaules attīstīto valstu akciju cenas vietējās valūtās ceturksnī spēja 
sasniegt 6.4% peļņu, bet attīstības valstu akcijas nopelnīja 4,9%. Pirmo 
reizi šogad gan augustā, gan septembrī attīstības valstu akciju indeksa 
atdeve bija augstāka par attīstīto valstu akcijām. Liela daļa pasaules 
galveno valūtu zaudēja vērtību pret eiro. Līdz ar to šajā ceturksnī 
plāna ieguvumus akciju tirgos samazināja ārvalstu valūtu vērtības 
samazināšanās. Piemēram, ASV dolāra kurss pret eiro ceturkšņa laikā 
saruka par 3,8%, savukārt Japānas jenas – par 3%. Rezultātā akciju 
tirgus indeksi un valūtu kursi, kas atspoguļo plāna stratēģiju akciju 
tirgos, ceturkšņa laikā pieauga par 4,3%.
Labākos rezultātos eiro izteiksmē aizvadītajā ceturksnī uzrādīja 
Eiropas un Krievijas akciju tirgi, cenām pieaugot par attiecīgi 9,1% un 
6,9%. Rezultāti vairumā pārējo tirgu bija starp 0 un 2,5%. Vienīgais 
kritums bija Turcijas akciju tirgū, kur bažas par valdības budžeta 
deficītu apvienojumā ar deficītu tirdzniecības bilancē noveda pie 10,2% 
lejupslīdes. Baltijas valstu akcijas šajā ceturksnī ievērojami atpalika no 
rezultātiem citos Eiropas tirgos, uzrādot vien 0,9% peļņu, ko visvairāk 
bremzēja pamatīga kompānija Baltika akciju lejupslīde (-23,4%).
Kā sekas notikumiem ASV bija procentu likmju svārstības pasaulē. 
Rezultātā ceturkšņa laikā par 0,1 procentpunktu pieauga gan ASV, 
gan Vācijas valdību 10-gadu obligāciju likmes attiecīgi līdz 2,6% un 
1,8%. Taču, pateicoties riska uzcenojumu kritumam (un riskantākajiem 

ieguldījumiem pat spējam), cena kāpa gan Latvijas starptautiskajām 
obligācijās ASV dolāros un eiro, gan arī citiem ieguldījumiem. Piemēram, 
gan Centrālās un Austrumeiropas reģiona valstu eiroobligāciju, gan 
globālo attīstības valstu eiroobligāciju raksturojošie indeksi pieauga par 
1,1%, bet Lietuvas eiroobligāciju vērtība auga straujāk – par 2,2%.
Salīdzinot ar notikumiem pasaulē, izmaiņas Latvijas valdības latu 
obligāciju tirgū bija pat pretējas. Latvijas valdības vērtspapīru indeksa 
atdeve trešajā ceturksnī bija 0%, atpaliekot no citiem ieguldījumiem. 
Tam pamatā vietējo procentu likmju kāpums (īpaši ilgtermiņa), kas 
atstāja negatīvu ietekmi uz Latvijas latu obligāciju cenu. Piemēram, 
investoru pieprasītais ienesīgums par Latvijas 2022.  gada obligāciju 
pirkšanu pieauga no 3,5% līdz 3,9%, radot cenas kritumu 1,9% apmērā. 
Zaudējumus ceturkšņa griezumā nesa visas latu obligācijas ar dzēšanas 
termiņu virs 5 gadiem. Savukārt eiroobligāciju un latu īstermiņa 
obligāciju un parādzīmju ienesīgums bija pozitīvs, līdzsvarojot indeksa 
atdevi pie 0%. Latvijas 2018.  gada eiroobligācijas likme samazinājās 
no 2,1% līdz 1,9%, savukārt 2020.  gada dolāru starptautiskās 
obligācijas likme samazinājās no 3,9% līdz 3,6%, pozitīvi iespaidojot 
plāna rezultātus. Valsts kase turpināja iepriekš aizsākto aizņemšanos 
uz 3  gadiem, gada procentu likmei nenozīmīgi palielinoties no 1,11% 
līdz 1,16%. Tā kā ieguldījumi Latvijas valdības vērtspapīros ir nozīmīga 
plāna ieguldījumu daļa, tad to atdeve tiešā veidā ietekmēja plāna 
rezultātus.
Veicot jaunus ieguldījumus, mēs priekšroku dodam ieguldījumiem 
Latvijas valdības vidēja termiņa obligācijās, kur saskatām labu atdeves 
un riska attiecību. Plāna portfelī esam palielinājuši ieguldījumus 
Centrālās un Austrumeiropas valstu obligācijās, kā arī Lietuvas 
starptautiskajos vērtspapīros, kuru īpatsvars ceturkšņa laikā pieaudzis 
attiecīgi par 1,0 un 0,5 procentpunktiem. Par 3,2 procentpunktiem 
ir pieaudzis arī uzkrāto naudas rezervju īpatsvars, bet par 
3  procentpunktiem samazinājies mūsu ieguldījumu īpatsvars depozītos. 
Lai gan mūsu ieguldījumi Latvijas valdības obligācijās ir pieauguši, 
to īpatsvars plāna portfelī, pateicoties kopējo aktīvu pieaugumam, 
ir nedaudz samazinājies. Ceturkšņa laikā ieguldījumu īpatsvars 
akciju tirgos samazinājies par 1,1 procentpunktu, reģionu izteiksmē 
samazinoties vien ieguldījumiem ASV.
Aizvadītajā ceturksnī mūsu skats uz akciju tirgiem bija piesardzīgi 
optimistisks. Tāds tas ir arī saglabājies, sākoties jaunam ceturksnim, 
saskatot lielākas iespējas nelielam akciju tirgus kāpumam. Finanšu 
likviditātes plūsma atbilst neitrālam tirgum, bet nesenais cenu 
kāpums īstermiņā ir samazinājis iespējas turpmākam straujam cenu 
pieaugumam. Mūsu skatījumā attīstīto valstu ekonomikās gada 
izskaņā dominēs izaugsmes tendences, līdz ar to dodot pamatu 

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



stabilam akciju tirgum. Starp akciju tirgus reģioniem mēs turpinām 
dot priekšroku Japānas akcijām, kur reformu turpmāka īstenošana var 
uzlabot uzņēmumu peļņas potenciālu. Tāpat mēs uzturam augstākus 
ieguldījumus Krievijas akcijām. Negatīvs viedoklis mums ir saglabājies 

par ieguldīšanu attīstības valstu akciju tirgos. Oktobrī tiks paziņoti 
uzņēmumu ceturkšņa finanšu dati, līdz ar to var strauji mainīties 
prognozes par peļņas potenciālu nākamajā gadā.

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam  1 351 213 Ls apmērā  un turētājbankai 160 012 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.


