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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30 2014.12.31 2015.03.31 2015.06.30

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2.0761945 2.1363851 2.1605254 2.1889905 2.3121894 2.2617335

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 556 191 962 593 622 656 619  760 494 647  730 305 695  662  946 700 111  154

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā,  % -2.18% 3.32% 5.87% 12.73% 19.41% 58.96%

Gada procenti* 6.17% 6.09% 3.78%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.06.2015)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā uz 2015. gada 30. jūniju bija EUR 901.73  miljoni 
jeb 41.37% tirgus daļas. “Dinamikas” aktīvi veido 32.12% no līdzekļu 
pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**,  %

Latvijas Republikas obligācijas 181004 EUR 8.5%

Bluebay Investment Grade  obligāciju fonds EUR 6.4%

Morgan Stanley-European akciju fonds EUR 4.8%

DB X-Trackers MSCI USA akciju fonds EUR 4.4%

Latvijas Republikas obligācijas  191121 EUR 4.3%

Indexfond Europa akciju fonds SEK 3.8%

Lietuvas valdības obligācijas 170831 EUR 3.2%

Lietuvas valdības obligācijas 201003 EUR 3.1%

SSGA Japan Index akciju fonds JPY 2.9%

Latvijas Republikas obligācijas 170222 USD 2.7%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība   41,37%

SEB Wealth Management   23,96%

CBL Asset Management   14,37%

Pārējie   20,30%

http://www.swedbank.lv/fondi
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Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais 2015. gada otrā ceturkšņa  pieaugums pārvaldītāju 
plānos ar aktīvu stratēģiju (***) bija -2.19%. Plāna īstenotā 
ieguldījumu politika ir devusi rezultātu -2.18%. Plānos ar aktīvu 
stratēģiju vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 
5.63%, bet “Dinamikas” pieaugums bija 5.87%.

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

2015. gada 2. ceturksnis ieguldījumu plānam Dinamika pagāja 
neveiksmīgi, ceturksni noslēdzot ar 2.2% daļas vērtības kritumu, kas 
skaidrojams ar zemajām procentu likmēm un notikumiem pasaules 
akciju tirgos. Taču ilgākā periodā pieaugums pozitīvs un no gada 
sākuma daļas vērtība pieaugusi par 3.3%. 
Eiro zonas patēriņa cenu indekss ceturkšņa beigās parādīja 
pieaugumu – pēc četru mēnešu secīga cenu krituma (deflācijas), 
maijā Eiro zonas patēriņa cenas pieauga par +0.3% un arī Eurostat 
prognozes liecina par turpmāku pieticīgu cenu pieaugumu. Iepriekšējā 
ceturksnī būtisku ietekmi uz kopējiem inflācijas rādītājiem ir atstājis 
naftas cenu straujais kritums 2014. gada laikā, bet 2. ceturksnī 
ECB monetāra politika un sagaidāmā ekonomikas atveseļošanās 
bija galvenie dzinējspēki. Inflācija Latvijā, salīdzinot ar eiro zonu, ir 
nedaudz straujāka, jo to virza darba spēka izmaksu pieaugums, kas 
pakāpeniski atspoguļojas arī pakalpojumu cenās. Tādējādi Latvijā 
aprīlī gada griezumā cenas palielinājās par 0,5%, bet maijā par 
1.2%, galvenokārt pateicoties cenu kāpumam ar mājokli saistītām 
precēm un pakalpojumiem. 2015. gada 1. ceturksnī eiro zonas 
tautsaimniecības izaugsme bija nedaudz straujāka, nekā iepriekš 
prognozēts. 
Finanšu tirgos ceturkšņa rezultātus ir ietekmējuši vairāki faktori – 
ECB apjomīga stimulējošā monetārā politika un apņēmība šo politiku 
turpināt, neskatoties uz procentlikmju pazemināšanos līdz rekorda 
līmeņiem; straujāka, nekā iepriekš prognozēts, izaugsme Eiropā; 
FRS nemainīgas prognozes attiecībā uz procentlikmju pieaugumu, 
neskatoties uz sliktākiem, nekā prognozēts, ekonomiskiem rādītājiem 
1. ceturksnī; Grieķijas problemātika ceturkšņa gaitā lika piedzīvot gan 
cerības, ka kompromiss tiks atrasts, gan vilšanas momentus. Tādējādi, 
ceturkšņa gaitā varēja novērot līdzšinējās tendences finanšu tirgos – 
procentlikmju straujo virzību uz vēsturiskajiem minimumiem, gan tam 
sekojošo aktīvu 
izpārdošanu”, kas skaidrojama ar investoru korekcijām savos 
ieguldījumu portfeļos. Pensiju plāna stratēģiju raksturojošais indekss 
ieguldījumiem eiro zonas valdību obligācijās samazinājās par 5.5%, 
taču raksturojošais indekss ieguldījumiem eiro uzņēmumu un banku 

obligāciju tirgū vien par 2.2%. Ieguldījumi Latvijas obligāciju tirgū 
arī uzrādīja negatīvu sniegumu krītot par 2.2%. Obligāciju cenu 
samazinājuma pamatā ir procentlikmju pieaugums un, piemēram, 
Vācijas 10-gadu obligācijas ienesīguma likme, turot to līdz dzēšanai, 
ceturkšņa rezultātā pieauga no 0.19% līdz 0.76%, bet Latvijas ilgākā 
termiņa 2024. gada obligācijas ienesīguma likme – no 0.4% līdz 1.4%.
Kopējais makroekonomiskais notikumu fons ietekmēja arī akciju 
tirgus, kur ceturkšņa griezumā rezultāti arī noslēdzās ar negatīvu 
zīmi. Pensiju plānu raksturojošais indekss ieguldījumiem ASV akciju 
tirgos ceturkšņa gaitā samazinājās par 3.7%, Eiropā par 3.3%. 
Attīstības valstu tirgos dominē dažādas reģionālas tendences – 
Latīņamerikā samazinājums par 0.5%, Āzijā – par 3.3%, un arī Baltijas 
akciju tirgos ceturkšņa griezumā 0.8% kritums. Arī Japānas akciju 
tirgos neliels kritums 0.6% apmērā. 
Ceturkšņa gaitā mainījām reģionālo īpatsvaru dažādos reģionos 
atstājot kopējo īpatsvaru nemainīgu. Veicām  virkni darījumu 
obligāciju tirgū pielāgojot ieguldījumu portfeli situācijai 
Eiropas obligāciju tirgū – gandrīz par 1 procentpunktu pieauga 
īpatsvars ieguldījumiem Baltijas uzņēmumu obligācijās, par 6.5 
procentpunktiem samazinājās Latvijas valdības obligāciju un par 
0.3 procentpunktiem Lietuvas valdības obligāciju īpatsvars portfelī. 
Jāatzīmē, ka ceturkšņa gaitā ievērojami pieauga naudas līdzekļu 
pozīcija portfelī (par 7.5 procentpunktiem); saskatot jaunās pievilcīgas 
iespējas finanšu tirgū, tā tiks samazināta nākamajos periodos.    
Jūnija beigās mūsu skatījums uz akciju tirgiem īstermiņā ir neitrāls, 
jo no vienas puses vispārējs tirgus noskaņojums ir diezgan negatīvs 
ņemot vērā vairākus nenoteiktības faktorus (piem., “Grieķijas 
jautājums” vai FRS lēmums par procentlikmēm septembrī), taču no 
otras puses tika paziņoti labāki, nekā bija gaidīts, uzņēmumu peļņas 
rezultāti. Līdz ar to uzskatām, ka šobrīd būtu vērts atturēties no 
papildus riska uzņemšanās. Obligāciju tirgos apjomīgā naudas resursu 
pieejamība jau ir prognozējams notikums, kas tirgos ir iecenots. 
Uzskatām, ka likmes paliks zemos līmeņos, bet “Grieķijas jautājuma” 
vai politiskā nenoteiktība attīstība var ietekmēt papildus riska prēmiju 
obligāciju tirgos.

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

LR valsts obligācijas  22,14%

Depozīti  6,62%

Naudas līdzekļi  8,58%

Citas obligācijas  31,70%

Akcijas  30,96%

Latvija 39,6%

Rietumeiropa 21,3%

Austrumeiropa 23,0%

ASV 5,9%

Japāna 4,3%

Attīstības tirgi 5,9%



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

2015. gada otrajā ceturksnī no ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  1 535 189 EUR apmērā  un turētājbankai 
219 312 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.


