
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu  ieguldījumu plāns 
“Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika””
Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2017. gada 4. ceturksni

Ieguldījumu politika
Swedbank pensiju ieguldījumu plāna “Dinamika” (Plāna) ieguldījumu politika 
ir sabalansēta, jo plāna līdzekļi tiek ieguldīti finansu instrumentos ar fiksētu 
ienākumu un arī kapitāla vērtspapīros. Kapitāla vērtspapīros tiek ieguldīts līdz 
50% plāna līdzekļu. Ārvalstu valūtās, izņemot eiro, var ieguldīt ne vairāk kā 30% 
no plāna līdzekļiem.

Vispārējās ziņas

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums
“Swedbank Ieguldījumu  
Pārvaldes Sabiedrība” AS

Juridiskā adrese
Balasta dambis 15,  
Rīga, LV 1048

Pārvaldnieks Juris Rumba

Plāna reģistrēšanas gads 2002

Pieteikšanās ieguldījumu  
plānam

 ◊ ib.swedbank.lv
 ◊ Swedbank AS filiālēs
 ◊ Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūrā

Plāna daļas vērtība

 ◊ ceturkšņa sākumā EUR 2,3623176

 ◊ ceturkšņa beigās EUR 2,3884125

Plāna līdzekļu kopējais apmērs

 ◊ ceturkšņa sākumā EUR 982 427 819

 ◊ ceturkšņa beigās EUR 1 023 044 380

Atlīdzība par Plāna pārvaldi
Pastāvīgā komisija 1,00 % gadā 
Mainīgā komisija līdz 1,00 % gadā

Riska līmenis

Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

akciju fondi
jauktie fondi
obligāciju fondi

risks

Ieguldījumu struktūra

Citi ieguldījumi 6% Akcijas 41%

Citas obligācijas 43%

LR valsts obligācijas 5%

Depozīti 2%

Naudas līdzekļi 3%

Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums

Latvija 13% Rietumeiropa 23%

Austrumeiropa 31%
Ziemeļamerika 9%

Citi 2%

Attīstības tirgi 22%

Lielākie ieguldījumi

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums Valūta Īpatsvars*

iShares Core MSCI Emerging Markets akciju fonds EUR 5,1%

UBS ETF MSCI EMU UCITS akciju fonds EUR 4,6%

iShares Core S&P 500 UCITS akciju fonds EUR 4,5%

Amundi ETF MSCI Emerging Markets akciju fonds EUR 4,2%

MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR akciju fonds EUR 3,9%

iShares MSCI EMU UCITS ETF akciju fonds EUR 3,7%

Rumānijas valdības obligācijas 270419 EUR 3,5%

SPDR MSCI EMU UCITS ETF akciju fonds EUR 3,0%

Latvijas Republikas obligācijas 181004 EUR 2,9%

Lietuvas valdības obligācijas 200527 EUR 2,4%

* īpatsvars pret ieguldījumu plāna neto aktīviem pēc stāvokļa pārskata ceturkšņa beigās

Ieguldījumu plāna daļas vērtības dinamika
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Ieguldījumu plāna ienesīgums
3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi NDS**

Pieaugums 1,10% 2,21% 3,62% 6,18% 9,11% 67,86%

Ienesīgums*** 3,04% 2,95% 3,52%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ienesīgums 4,65% 6,46% 10,52% 3,85% 3,00% -24,54% 20,84% 10,18%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ienesīgums -3,83% 9,79% 3,76% 6,13% 2,76% 2,47% 3,62%

** no fonda darbības sākuma
*** ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/365 metodi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem
Lai objektīvi novērtētu ieguldījuma ienesīgumu ilgtermiņa uzkrāšanas produktiem 
(tai skaitā pensiju plāniem), rezultātu salīdzinājumu ieteicams veikt tikai ilgākā 
laika posmā. Pensiju plāna rezultāta atšķirības no nozares vidējā rezultāta, 
skaidrojamas ar atšķirībām ieguldījumu struktūrā pa atsevišķiem finanšu aktīvu 
veidiem, ieguldījumu reģioniem un kopējo pensiju plāna riska līmeni. Nozares 

vidējais svērtais   pārskata ceturkšņa   pieaugums pārvaldītāju plānos ar aktīvu 
stratēģiju (***) bija 1,09%. Plāna īstenotā ieguldījumu politika ir devusi nedaudz 
augstāku rezultātu 1,10%. Plānos ar aktīvu stratēģiju nozares vidējais svērtais 
pieaugums  pēdējos 12 mēnešos bija 4,14%, bet Plāna pieaugums bija 3,62 %. 

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

Pārskata perioda līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas
Mainīgā komisija pārvaldītājam par 
2017. gadu

EUR 8 323 154 

Pastāvīgā komisija pārvaldītājam 4. cet. EUR 2 217 510 

Pastāvīgā komisija turētājbankai 4. cet EUR 318 452 

Mainīgā komisija netiek ieturēta, ja kopš gada sākuma Plāns ir strādājis ar 
zaudējumiem vai tā ienesīgums pēdējo 2 gadu periodā nepārsniedz 3 mēnešu 
EURIBOR atskaites indeksa pieaugumu. Mainīgās komisijas apmēru par kārtējo 

gadu līdzekļu pārvaldītājs tiesīgs ietur reizi gadā.
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.

Līdzekļu pārvaldītāja vērtējums
Plāna darbību ietekmējošie notikumi 2017. gada 4. ceturkšņa laikā
2017. gada 4. ceturksnī pasaules ekonomika turpināja veselīgu izaugsmi. 2018. gada 
janvāra sākumā Bloomberg apkopotās tirgus dalībnieku IKP prognozes norāda uz 
spēcīgu ceturkšņa izaugsmi virs 2,5%, kas ir tikai nedaudz zemāka nekā 3. ceturkšņa 
3,2% IKP pieaugums. Eirozonā IKP izaugsmes temps turpina būt zemāks, un 2017. 
gada 3. ceturksnī izaugsme bija 2,6%, bet 4. ceturkšņa IKP prognozes ir 2,4%. Latvijas 
IKP savukārt turpina strauji virzīties uz priekšu un 4. ceturkšņa dati norāda uz izaugsmi 
6,2% apmērā. Inflācija eirozonā pēc vairāku ceturkšņu rekordzemā līmeņa ir pieaugusi 
un novembrī bija 1,5%. 
2017. gada 4. ceturksnis obligāciju tirgos pagāja bez straujas virzības. ECB neveica 
izmaiņas monetārās politikas galvenajās procentu likmēs, taču atzina, ka obligāciju 
iepirkšanas programmas apmērs 2018. gada janvārī tiks samazināts no 60 miljardiem 
līdz 30 miljardiem mēnesī. Vienlaikus tika noteikts, ka šīs programmas paredzamais 
noslēguma termiņš būs 2018. gada septembrī. Decembra laikā ECB paaugstināja 
arī IKP izaugsmes prognozes, norādot uz aizvien straujāku ekonomikas izaugsmes 
tempu. Savukārt ASV Centrālā banka uzsvēra, ka izaugsme būs straujāka, pateicoties 
nodokļu politikas reformai. Tajā pašā laikā tika paaugstināta bāzes procentu likme, 
kā arī ASV Centrālā banka atzina, ka 2018. gadā ir sagaidāma pakāpeniska procentu 
likmju celšana. Ņemot vērā stipri dažādo ECB un ASV Centrālās bankas monetāro 
politiku, vēl joprojām vērojama būtiska atšķirība starp ASV un Eiropas procentlikmēm. 
ASV 10 gadu procentlikme ceturkšņa beigās sasniedza 2,4%, bet Eiropā Vācijas 
desmitgadu obligācijas ienesīgums ceturkšņa laikā pat nedaudz samazinājās no 0,46% 
līdz 0,43%. Pretstatā nelielajām izmaiņām Vācijas valdības obligāciju ienesīguma 
līmeņos ceturkšņa laikā šī likme svārstījās robežās no 0,3% līdz 0,48%. Jāatzīmē, ka 
Latvijas 2026. gada obligācijas ienesīguma likme gadā samazinājās no 0,7% līdz 0,6%, 
galvenokārt atspoguļojot kredītriska līmeņa samazināšanos.
Būtiskākas izmaiņas ceturkšņa griezumā piedzīvoja eiro vērtība, kas pieauga par 1,6%, 
sasniedzot 1,20 USD/EUR līmeni. 2017. gada laikā pieaugums ir bijis stipri straujāks, 
jo eiro vērtība ir palielinājusies par 12,3%. Galvenie iemesli eiro vērtības pieaugumam 
ir investoru prognozes par pakāpenisku monetārās politikas normalizēšanu un 
ekonomisko izaugsmi.
Ceturkšņa laikā Bloomberg Barclays indekss ieguldījumiem eirozonas valdību 
obligācijās pieauga par 0,3%, bet Bloomberg Barclays indekss investīciju kategorijas 
uzņēmumiem palielinājās par 0,6%. Savukārt kopējais Bloomberg Barclays indekss 
eirozonā pieauga par 0,5%. Pēc salīdzinoši straujā pieauguma 3. ceturksnī , indeksu 
pieauguma temps 4. ceturksnī ir kļuvis lēnāks. Jāatzīmē, ka ilgākā termiņā indeksu 
pieaugumi arī ir nelieli, kas saistīts ar zemajām procentu likmēm. 2017. gada laikā 
eirozonas valdību obligāciju indekss ir pieaudzis vien par 0,2%, investīciju kategorijas 
uzņēmumu indekss – par 2,4%, bet kopējais indekss – par 0,6%.  
Ceturkšņa laikā Eirozonas akciju tirgus indekss pieauga vien par 0,5%, taču pārējos 
attīstīto valstu tirgos pieaugums bija augstāks, un pat negatīvā valūtu svārstību 
ietekme neatstāja būtiskas korekcijas. Eiropas akciju tirgus 4. ceturkšņa laikā atdevi 
negatīvi ietekmēja politiskie notikumi gan Katalonijā, gan arī eiro stiprināšanās, 
kas nozīmē mazākus šo kompāniju ieņēmumus no citiem reģioniem. ASV akciju 
tirgū eiro izteiksmē pieaugums par 4,5% (dolāru izteiksmē: 6,3%). ASV akciju tirgus 
pieaugumu veicināja paziņotie 3. ceturkšņa finanšu dati,  nodokļu reformas ietekme 

uz IKP prognozēm, bet vēl būtiskāk ar to saistītais nodokļu sloga samazinājums ASV 
uzņēmumiem. Japānas akciju tirgos pieaugums bija pat vēl straujāks un pieauga par 
6,6% (jenas izteiksmē: 8,5%). To veicināja ļoti augstais uzņēmumu peļņas rādītāju 
pieaugums, kas sasniedza pat 16%. Arī ārkārtas vēlēšanas Japānā beidzās bez 
pārsteigumiem, nodrošinot politisko stabilitāti. Noslēdzot 4. ceturksni, jāpiemin, ka 
gada griezumā ieguldījumi ASV akciju tirgos eiro izteiksmē bija +6%, Eiropā +10%, 
bet Japānā +8%. Attīstības valstu akciju tirgos vērojams spēcīgs pieaugums eiro 
izteiksmē par 5,5%, ko veicināja gan dolāra vājināšanās, gan arī ekonomiskā izaugsme. 
Ceturkšņa laikā spēcīgs pieaugums Āzijā (+6,1%), bet kritums Latīņamerikas tirgos 
(-4,2%). Kopsummā attīstības valstu akciju tirgu pieaugums no gada sākuma pārsniedz 
20%. Savukārt Ķīnas 3. ceturkšņa (paziņots 4. ceturkšņa laikā) IKP uzrādīja izaugsmi 
6,8% apmērā bez būtiskiem pārsteigumiem. 
Ceturkšņa laikā naftas cenas pieauga no 57 ASV dolāriem par barelu līdz 67, jo investori 
sagaida, ka naftas ražotājvalstu apvienība OPEC paziņos par naftas ražošanas apmēru 
ierobežošanu.

Plāna ieguldījumu nākotnes vērtējums
2018. gadā Plāna aktīvu pieauguma tempu noteiks ieguldījumu rezultāti un veiktās 
iemaksas pensiju 2. līmeņa kapitālā, kas ir 6% apmērā no bruto algas. 
Ņemot vērā Plāna ieguldījumu īpatsvaru akciju tirgos un akciju tirgu vēsturisko 
svārstīgumu, Plāna ieguldījumu rezultātus būtiski ietekmē gan politiskie pavērsieni, 
gan makroekonomiskās tendences. Akcijās vidēji plānots ieguldīt 20–50% no Plāna 
aktīviem, nodrošinot augstu diversifikāciju gan starp ģeogrāfiskajiem reģioniem, 
gan diversifikāciju starp dažādām tautsaimniecības nozarēm. Savukārt obligāciju 
tirgū turpināsim ievērot salīdzinoši konservatīvu procentlikmju riska un uzņēmumu 
kredītriska profilu. Plāna līdzekļi tiks ieguldīti gan valdību un uzņēmumu obligācijās, gan 
arī obligāciju ieguldījumu fondos. Izvērtējot obligāciju ienesīguma līmeņus, variēsim ar 
dažādu emitentu un dažādu termiņu obligācijām. 
Ceturkšņa laikā veicām vairākas taktiskas izmaiņas obligāciju portfelī, pārdodot 
obligācijas, kuru ienesīguma potenciāls un riska/atdeves pievilcīgums ir samazinājies, 
to vietā iegādājoties citas obligācijas ar labāku riska/atdeves potenciālu. Ceturkšņa 
laikā variējām ar reģionālo akciju ieguldījumu īpatsvaru, kopsummā saglabājot 
īstermiņa izteikti pozitīvu skatījumu uz akciju tirgiem, kas ir pozitīvi ietekmējis plāna 
daļas dinamiku. Nākamā ceturkšņa laikā pievērsīsim uzmanību uzņēmumu finanšu 
rādītājiem un to izaugsmes dinamikai.
Lai gan centrālās bankas kā ASV, tā Eiropā ir ieskicējušas ilgtermiņa procentlikmju 
tendences, ekonomiskā izaugsme vēl joprojām ir trausla (bet pozitīva). Nesabalansētā 
izaugsme Ķīnā, ilgais biznesa cikls attīstītajās valstīs, Ziemeļkorejas līdera draudi par 
atomkaru un tas, vai veiksmīgi tiks ieviesta ASV jaunā nodokļu reforma, liek mums būt 
piesardzīgiem akciju tirgos. Šie notikumi var būtiski ietekmēt ekonomikas izaugsmi un 
centrālo banku procentlikmju tendences. 
Turpināsim veikt ieguldījumus pasaules akciju tirgos, kā arī veiksim galvenokārt 
tiešos ieguldījumus dažādu ģeogrāfiski diversificētu emitentu obligācijās. Sekosim 
līdzi notikumiem finanšu tirgos, veicot vajadzīgās taktiskās vai stratēģiskās izmaiņas 
ieguldījumu struktūrā, pēc nepieciešamības variējot ar akciju īpatsvaru un kopējo 
procentlikmju riska līmeni.


