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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2014.09.30 2014.12.31 2015.03.31 2015.06.30 2015.09.30 2015.12.31

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,1605254 2,1889905 2,3121894 2,2617335 2,2141902 2,2493982

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 619 760 494 647 730 305 695 662 946 700 111 154 712 142 375 747 754 947

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā,  % 1,59% -0,55% 2,76% 9,06% 13,16% 58,09%

Gada procenti* 4,43% 4,21% 3,59%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 31.12.2015)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā uz 2015. gada 31. decembri bija EUR 973,25 
miljoni jeb 41,66% tirgus daļas. “Dinamikas” aktīvi veido 32,01% no 
līdzekļu pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas Republikas obligācijas 181004 EUR 7,9%

Latvijas Republikas obligācijas  191121 EUR 3,6%

DB X-Trackers MSCI USA akciju fonds EUR 3,4%

Lietuvas valdības obligācijas 170831 EUR 3,0%

Latvijas Republikas obligācijas 170222 USD 2,9%

Lyxor MSCI EMU akciju fonds EUR 2,9%

Lietuvas valdības obligācijas 201003 EUR 2,9%

Lietuvas valdības obligācijas 200527 EUR 2,8%

iShares Core MSCI Emerging Markets akciju fonds EUR 2,6%

Lietuvas valdības obligācijas 180520 EUR 2,4%

** īpatsvars pret neto aktīviem 
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība   41,66%

SEB Wealth Management   21,55%

CBL Asset Management   14,22%

Pārējie   22,57%



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais 2015. gada ceturtā ceturkšņa  pieaugums 
pārvaldītāju plānos ar aktīvu stratēģiju (***) bija 2,23%. Plāna 
īstenotā ieguldījumu politika ir devusi rezultātu 1,59%. Plānos ar 
aktīvu stratēģiju vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 

2,28%, bet “Dinamikas” pieaugums bija 2,76%.
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 4. ceturksnis ieguldījumu plānam Dinamika noslēdzās 
ar nelielu negatīvu rezultātu (-0.01%), taču pērnā gada griezumā 
pieaugums pozitīvs un daļas vērtība pieaugusi par 2,76%. Cēloņi ir 
meklējami gan notikumos un svārstībās pasaules akciju tirgos gan 
obligāciju tirgos. 
Aizvadītajā ceturksnī finanšu tirgus virzību galvenokārt ietekmēja 
trīs tēmas: bažas par ekonomikas izaugsmes tempu samazināšanos 
Ķīnā; centrālo banku procentu likmju politika; un izejvielu cenu 
kritums. Turpinājās naftas cenu kritums, kur krituma pamatā ir 
naftas pārprodukcija. Pēc stabilizācijas perioda septembrī un oktobrī, 
kad cena bija uzkāpusi teju līdz 50 ASV dolāru par barelu, atsākās 
lejupslīde, cenām gada nogalē sasniedzot 37 ASV dolāru atzīmi. 
Spekulācijas par procentu likmju politikas izmaiņām ASV, un 
iespējamo ietekmi uz finanšu tirgiem,  bija intensīvas visa gada 
garumā un ASV centrālā banka decembrī paaugstināja īstermiņa 
procentu likmi līdz 0,50%. Šī likme bija 0,25% ļoti ilgu laika periodu, 
kopš 2008. gada decembra. Savukārt augstākais punkts iepriekšējā 
procentu likmju ciklā bija 5,25% no 2006. gada vidus līdz 2007. gada 
vidum. Šis noteikti bija viens no būtiskākiem notikumiem finanšu 
tirgos 2015. gadā, par kura ietekmi varēsim spriest nākamgad, taču 
īstermiņa efekts tirgos nebija būtisks.
Pēc lejupslīdes 3. ceturkšņa laikā, 4. ceturkšņa griezumā dažādos 
akciju tirgos bija vērojams kāpums līdz pat novembra vidum, kur 
pēcāk uzsākās lejupslīde, un uz gada beigām pensiju plāna stratēģiju 
raksturojošais indekss ASV pieaugums bija 9,7%, Eiropā - 5,3% 
un Japānā - 12,5%. Savukārt, attīstības valstu tirgos ceturkšņa 
griezumā bija vērojams pieticīgs kāpums tikai par 3,5% eiro izteiksmē. 
Baltijas akciju tirgus indekss OMX Baltic Tradable pieauga par 
3,8%, galvenokārt atspoguļojot stabilus finanšu rezultātus. Lielāko 
pienesumu OMX Baltic Tradable indeksa pieaugumam deva cenas 

kāpums Tallink akcijām par +9,6% un Tallina Kaubamāja akcijām 
par +11,2%, savukārt lielākā negatīvā ietekme bija Apranga akciju 
kritumam par-3,7%. 
Eirozonas likmju etalona, Vācijas valdības 10-gadu obligāciju 
ilgtermiņa procentu likmes 4. ceturkšņa beigās sasniedza 0,62%. 
Pensiju plāna stratēģiju raksturojošais indekss ieguldījumiem 
eirozonas valdību obligācijās pieauga par 0,43%, savukārt, nedaudz 
labāks rezultāts ieguldījumiem uzņēmumu un banku obligāciju tirgū 
(+1,10%) un plāna stratēģiju raksturojošais indekss ieguldījumiem 
Latvijas valdības obligāciju tirgū ceturkšņa griezumā (+1,08%).
Ceturkšņa gaitā, tika pārdotas atsevišķas Latvijas obligācijas, ar 
kopējo nominālvērtību vairāk kā 42 miljonu vērtībā, t.sk. Latvijas 
Valsts Kases rīkotajā atpirkšanas izsolē tika pārdotas Latvijas 
emitētās USD obligācijas, daļu aizstājot ar tikko izlaistām EUR 
denominētām obligācijām, tādējādi Latvijas valdības obligāciju 
īpatsvars ir sasniedzis nedaudz vairāk kā 18 procentus no plāna 
kopējiem aktīviem, un Lietuvas valdības obligācijas uz ceturkšņa 
beigām sasniedza nedaudz mazāk kā 17 procentus no kopējā portfeļa 
īpatsvara. Reaģējot uz finanšu tirgus notikumiem, tika pakāpeniski 
samazināts kopējais riska līmenis akciju tirgos, kas akciju krituma fāzē 
nodrošināja mazāku negatīvo ietekmi uz pensiju plāna dalībniekiem, 
un uz ceturkšņa beigām akciju īpatsvars sasniedza nedaudz vairāk 
kā 17 procentus no plāna aktīviem. Tika veikti darījumi, samazinot 
īpatsvaru attīstības valstu akciju tirgos, un pārdodot virkni citu 
obligāciju, lai samazinātu procentu likmju risku. Tā pat decembris bija 
ļoti darbīgs mēnesis alternatīvo ieguldījumu fondos, veicot vairākus 
ieguldījumus ar kopējo vērtību virs 6 miljoniem. 
Līdzšinējās tēmas dominēs tirgos arī pirmajā ceturksnī, līdz ar to 
sākam 2016. gadu ar relatīvi piesardzīgu pozīciju akciju tirgos.

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

LR valsts obligācijas  18,52%

Depozīti 9,05%

Naudas līdzekļi  23,16%

Citas obligācijas  28,21%

Akcijas 21,06%

Latvija 53,37%

Rietumeiropa 6,72%

Austrumeiropa 28,13%

ASV 5,44%

Japāna 1,18%

Attīstības tirgi 5,16%



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

Ieguldījumu politika

2015. gada ceturtajā ceturksnī no ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  1 621 793 EUR apmērā  un 
turētājbankai 231 684,86 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.

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.


