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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2012.12.31 2013.03.31 2013.06.30 2013.09.30 2013.12.31 2014.03.31

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 1,9878228 2,0365946 2,0063456 2,0392715 2,0624992 2,0761945

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 465 121 012 481 958 492 487 344 054 511 868 864 536 971 661 556 191 962

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā. % 0,66% 1,81% 1,94% 9,02% 11,10% 45,92%

Gada procenti*       4,41% 3,57% 3,42%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz  31.03.2014)

„Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā uz 2014. gada 31. martu bija EUR 713  miljoni jeb 40.82% 
tirgus daļas. “Dinamikas” aktīvi veido 31.83 % no līdzekļu pārvaldītāju 
kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

LR obligācijas 140402 EUR 6,3%

LR obligācijas 160111 EUR 6,1%

Vācijas obligācijas 180223 EUR 4,3%

PIMCO Emerging obligāciju fonds EUR 4,1%

Morgan Stanley - European akciju fonds EUR 4,1%

Bluebay Investment obligāciju fonds EUR 3,9%

Indexfond USA akciju fonds SEK 3,7%

PIMCO Euro obligāciju fonds EUR 3,6%

LR obligācijas 181004 EUR 3,4%

SSGA US Index akciju fonds USD 3,3%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi

Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība   40,82%

SEB Wealth Management   24,05%

Citadele Asset Management   14,76%

Pārējie   20,36%

Janv.2003

Janv.2004

Janv.2005

Janv.2006

Janv.2007

Janv.2008

Janv.2009

Janv.2010

Janv.2011

Janv.2012

Janv.2013

Janv.2014

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais 2014. gada pirmā ceturkšņa  pieaugums pārvaldītāju 
plānos ar aktīvu stratēģiju (***) bija 0.64%. Plāna īstenotā ieguldījumu 
politika ir devusi rezultātu 0.66%. Plānos ar aktīvu stratēģiju vidējais 
svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 1.73 %, bet „Dinamikas” 
pieaugums bija 1.94 %.

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

2014. gada 1. ceturksnis ieguldījumu plāna Dinamika dalībniekiem 
pagāja veiksmīgi un saviem ieguldītājiem nodrošināja 0,66% 
pieaugumu pēc visu komisiju ieturēšanas.  Taču aizvadītais ceturksnis 
būtu raksturojams kā pa viļņiem, kuru rezultātā ienesīgums akciju tirgos 
bija salīdzinoši zems. Pasaulē akciju atdeves mēraukla MSCI All Country 
indekss pieauga par 0,9%, bet attīstības tirgos atdeve bija negatīva, 
un MSCI Emerging Markets indekss samazinājās par 0,5%. Eiro kursa 
svārstības ceturkšņa griezumā šoreiz būtiski neietekmēja rezultātus. 
Austrumeiropas un brīžiem pasaules ziņu lielākā aktualitāte bija 
notikumi Krievijā un Ukrainā. Krievijas akciju tirgus un rubļa lejupslīde 
bija redzama vēl pirms karaspēka ievešanas Krimā, un martā šī situācija 
tikai pasliktinājās. MSCI Renaissance Krievijas likvīdo akciju indeksa 
kritums eiro valūtā kopš gada sākuma ir 16%. Līdz šim gada zemāko 
punktu indeksa vērtība sasniedza 14. martā. Turpinām sekot līdzi 
globālajiem notikumiem un veikt risku izvērtējumu par iespējamām 
NATO un ES valstu ekonomiskajām sankcijām un iespējamo Krievijas 
atbildes reakciju, kura varētu būt ārvalstu investoriem piederošo 
aktīvu nacionalizācija vai kapitāla izvešanas ierobežojumi. Uzskatām, 
ka šo risku pensiju plānā nav jāuzņemas, un līdz ar to pakāpeniski līdz 
17. martam pārdevām ieguldījumus Krievijas akciju tirgos un Krievijas 
emitentu starptautiskajās obligācijās. Samazinoties spriedzei attiecībās 
starp Krieviju un Rietumvalstīm, iespējams šo lēmumu pārskatīsim, 
turpinot veikt ieguldījumus atbilstoši šī tirgus peļņas potenciālam un 
ekonomikas attīstības riskiem.
Taču, neskatoties uz svārstīgumu akciju tirgos un kopējo nelielo 
ienesīgumu, pozitīvi ienesīgumi šajā ceturksnī bija Turcijas akciju tirgū 
(4.9% eiro izteiksmē), kur pašvaldību vēlēšanās pārliecinošu atbalstu 
guva līdzšinējā valdošā partija un pieauga investoru pārliecība par 
peļņas iespējām un politiskās nestabilitātes mazināšanos. Starp 
attīstītajiem tirgiem augstākais kāpums bija Eiropā (+2,1% eiro 
izteiksmē), savukārt Japānā pēc iespaidīgā 2013.gada ienesīguma 
investoriem nācās vilties (-5,5% eiro izteiksmē). 
Aizvadītajā ceturksnī regulāri mainījām akciju īpatsvaru pensiju 
plānā aptuveni 10 procentpunktu intervālā, pielāgojot portfeli strauji 
mainīgajiem tirgus apstākļiem. Janvārī akciju īpatsvaru samazinājām, 
februāra sākumā palielinājām un februāra beigās atkal samazinājām. 
Martā un it īpaši marta beigās akciju īpatsvaru palielinājām, liekot 
uzsvaru uz attīstības valstu tirgiem.  Paraugoties atpakaļ ilgākā laika 
periodā, jāatzīmē, ka martā pagāja pieci gadi kopš ASV un daudzu 
citu attīstīto valstu akciju tirgi sasniedza sava zemāko atzīmi šajā 
konjunktūras ciklā. Saskatot labākas peļņas iespējas Āzijas akciju tirgos, 
to īpatsvars ceturkšņa beigās sasniedza 2,7% no plāna aktīviem. Kā 
jau iepriekš norādīts, par 0,7 procentpunktiem ir samazināti ieguldījumi 
Krievijas akciju tirgū. 

Līdz ar ASV Centrālās bankas lēmumu par naudas drukāšanas 
samazināšanu un pieejamajiem naudas resursiem, attīstīto valstu 
obligāciju cenas pieauga, investoriem pārorientējot savus ieguldījumus 
no riska aktīviem (akcijām) uz salīdzinoši drošākiem aktīviem 
(obligācijām). Savukārt Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturkšņa 
gaitā procentu likmes nemainīja, bet, turpinoties inflācijas tempu 
samazinājumam, aprīļa sēdē ECB norādīja, ka ir tikusi apsvērta iespēja 
īstenot monetāro stimulēšanu. Kopsummā šis ceturksnis bija salīdzinoši 
veiksmīgs ieguldījumiem fiksētā ienesīguma instrumentos. Pensiju 
plānu stratēģiju raksturojošais indekss eiro uzņēmumu un banku 
obligāciju tirgū 1. ceturksnī pieauga par 2,4%, samazinoties investoru 
pieprasītajam kredītriska uzcenojumam, bet raksturojošais indekss 
ieguldījumiem Latvijas valdības eiro obligācijās pieauga par 1,3%. Tam 
tuva bija indeksa atdeve Austrumeiropas valstu eiroobligāciju tirgū 
1,5%. Savukārt būtisks pieaugums par 3.6% bija vērojams attīstības 
valstu obligāciju globālajā indeksā, galvenokārt pateicoties riska 
prēmiju kritumam. Rezumējot par obligāciju tirgiem, jāatzīmē, ka riska 
apetīte visos obligāciju segmentos pieauga, nodrošinot ienesīgumu, kas 
šoreiz apsteidza rezultātu akciju tirgos. 
Kā vērā ņemamu notikumu jāatzīmē, ka janvārī pēc eiro ieviešanas 
Latvija aizņēmās 1 miljardu eiro, emitējot starptautiskās eiroobligācijas 
ar dzēšanas termiņu 2021.gadā. Starptautisko investoru pieprasījums 
vairākas reizes pārsniedza piedāvājumu, un ieguldījumu plāns Dinamika 
iegādājās obligācijas 12,9 miljonu eiro nominālvērtībā, kuru ienesīgums 
līdz dzēšanai bija 2,8%, kas par 1,6 procentpunktiem pārsniedz līdzīga 
termiņa Vācijas valsts obligāciju ienesīgumu
Mūsu īstermiņa skatījums uz akciju tirgu, salīdzinājumā ar obligāciju 
tirgu ir mēreni pozitīvs. Akciju novērtējums dod pamatu turpmākam 
kāpumam, tirgos ir pozitīvs moments un kredītu plūsma lielākajās 
pasaules valstīs pieaug. Taču pozitīvos apsvērumus tomēr atsver 
politiskie riski Krievijā un citos karstajos punktos. Izvērtējot situāciju, 
turpināsim arī samazināt depozītu īpatsvaru, veicot ieguldījumus 
obligāciju tirgū.

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

Latvija 42,0%

Rietumeiropa 19,2%

Austrumeiropa 15,5%

ASV 8,0%

Japāna 3,3%

Attīstības tirgi 12,0%

LR valsts obligācijas   31,2%

Depozīti   10,5%

Naudas līdzekļi   -0,8%

Citas obligācijas   28,2%

Akcijas   30,9%



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam  2 044 607 EUR apmērā  un turētājbankai 242 124 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

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.


