
VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA IEGULDĪJUMU POLITIKA

Pārvaldnieki: Zigurds Vaikulis 

Andris Kotāns

Turētājbanka: AS “Citadele banka”

Darbības sākums: 2003. gada 7. janvāris

Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.68% gadā

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Daļas un aktīvu vērtība 10 lielākie ieguldījumi10 lielākie ieguldījumi

(LVL) PIMCO Total Return Bond Fund     3.85%

Daļas vērtība Depozīts Nordea Bank 3.17%

Neto aktīvu vērtība DWS Deutschland 2.82%

SICAV Balanced Risk Allocation Fund 2.74%

PIMCO Global Investment Grade Credit Fund    2.71%

Julius Baer Abs Return Plus 2.71%

MS INVF Global Brands ZH     2.48%

Depozīts Citadele Banka 2.43%

Vontobel Emerging Markets Equity Fund 2.38%

Lietuvas valsts  4.95%  22/09/2017 2.28%

Pārvaldīšanas izmaksas

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums Sadalījums pēc aktīvu veidiem

IENESĪGUMS

Pēc stāvokļa uz 31.03.2013

3 mēn. Kopš darbības sākuma*

1.15%

2.17%

* - gada ienesīguma likmes tiek aprēķināti, lietojot ACT/365 metodi

EUR

LVL

CITADELE AKTĪVAIS pensiju plāns
Kategorija: Aktīvie ieguldījumu plāni

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS par 2013. gada I ceturkšņa rezultātiem

31.12.2012

1.7447702

31.03.2013
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EUR

EUR
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LVL

-

5.32%

4.06%

2.92%

3.15%
5.59%

Nozares vidējais svērtais 6.55%
Plāns

1 gads 3 gadi*

1.7249346

6.81%

82 521 205 89 988 084

6 mēn.

EUR

EUR

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu  ienesīgumu nākotnē. 

Plāna ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, 
galvenokārt veicot ieguldījumus ES dalībvalstu un Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu valsts, pašvaldību, 
centrālo banku un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī 
komercsabiedrību emitētos parāda un kapitāla vērtspapīros. Līdz 50% 
no Plāna aktīviem var ieguldīt kapitāla vērtspapīros (akcijās un 
ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus akcijās). 
 

No Plāna aktīviem pārskata periodā tika segtas pārvaldīšanas izmaksas 
300,809.27 LVL apmērā jeb 1.57% no aktīvu vidējās vērtības periodā, 
kas atbilst Plāna prospekta nosacījumiem.    1.00
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Korporatīvās 
obligācijas 

22.0% 

Depozīti 
14.8% 

Akcijas 
4.0% 

Valdību obligācijas 
16.5% 

Obligāciju fondi 
15.8% 

Akciju fondi 
11.4% 

Sabalansētie fondi 
2.7% 

Naudas līdzekļi 
12.9% 

Latvija 
37.06% 

ES izņemot 
Latviju 
55.71% 

Citur 
7.22% 

Republikas laukums 2A,Riga, LV-1010 
Tālr. (371) 67010810, Fax (371) 67778622 
ieguldijumi@citadele.lv 
www.citadeleam.lv 



CITADELE AKTĪVAIS pensiju plāns
Kategorija: Aktīvie ieguldījumu plāni

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS par 2013. gada I ceturkšņa rezultātiem

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu  ienesīgumu nākotnē. 

2013. gada pirmajā ceturksnī Citadele Aktīvais pensiju 
plāns uzrādījis ienesīgumu 1.15% apmērā. Ceturkšņa gaitā 
Plāna dalībnieku skaits pieaudzis par 4934 dalībniekiem, 
sasniedzot 95.4 tūkstošus. 
Pārskata periodā notikušas izmaiņas Plāna ieguldījumu 
struktūrā. Salīdzinot ar gada sākumu, Plānā samazinājies 
obligāciju un to fondu īpatsvars. Lielāko ieguldījumu daļu 
Plānā joprojām veido korporatīvās obligācijas, kuru 
īpatsvars samazinājies no 22.9% līdz 22% no aktīvu 
vērtības. Sarucis arī valdību obligāciju īpatsvars, kuru daļa 
Plānā trīs mēnešos samazinājusies par 1.5 procenta 
punktiem (pp) līdz 16.5%. Obligāciju fondu daļa ceturkšņa 
beigās ir 15.8%, kas ir par 0.8pp mazāk nekā ceturkšņa 
sākumā. Pārskata periodā sarukusi arī akciju un to fondu 
daļa Plānā. To kopējais īpatsvars pazeminājies par 1.8pp 
līdz 15.3% no Plāna aktīvu vērtības. Termiņnoguldījumos 
izvietoti 14.8% līdzekļu jeb par 0.8pp mazāk nekā gada 
sākumā. Marta beigās brīvo naudas līdzekļu īpatsvars 
Plānā ir 12.9%. Izmaiņas skārušas arī ieguldījumu 
ģeogrāfisko iedalījumu. Par 4.6pp līdz 37.1% no Plāna 
pieaudzis ieguldījumu īpatsvars Latvijā. Ieguldījumi Eiropas 
Savienībā, neskaitot Latviju, ceturkšņa beigās veido 55.7% 
no Plāna, bet ieguldījumu daļa citās pasaules valstīs ir 
7.2%. Šie īpatsvari pārskata periodā attiecīgi sarukuši par 
2.5pp un 2.1pp. Valūtu iedalījumā lielāko pozīciju nemainīgi 
veido eiro denominēti aktīvi (71.5%), kuru daļa trīs 
mēnešos palielinājusies par 1.7pp. Tas galvenokārt noticis 
uz latu ieguldījumu rēķina, kuru īpatsvars samazinājies no 
17.1% līdz 16% no Plāna aktīvu vērtības. Plāna līdzekļi 
ieguldīti arī ASV dolāros, Norvēģijas kronās, Zviedrijas 
kronās un Lielbritānijas mārciņās denominētos aktīvos. Šo 
valūtu kopējā daļa ceturkšņa beigās ir 12.5%. 
Kopš globālās parādu krīzes sākuma jau ir pagājuši vairāk 
nekā pieci gadi, bet pasaules vadošās bankas joprojām ir 
spiestas izdomāt jaunus, arvien apjomīgākus monetārās 
veicināšanas pasākumus. Vienlaicīgi ar naudas 
„drukāšanas” apjomu pastāvīgu palielināšanu turpinās arī 
konsolidācijas pasākumi, turklāt izdevumu samazinātāju 
nometnei šogad pievienojušās arī Amerikas Savienotās 
Valstis. Neskatoties uz to, ASV un Eirozonas ekonomiku 
stāvokļi joprojām ir kā diena pret nakti. ASV rūpniecības 
izlaide un mazumtirdzniecība aug, kamēr Eirozonā šie 
rādītāji ir dziļi mīnusos. Arī kreditēšanas standartu 
tendences starp reģioniem ir atšķirīgas – ASV novērojams 
nosacījumu uzlabojums, bet Eirozonā tie kļūst stingrāki. 
Labā ziņa, savukārt, ir tā, ka pašlaik nav manāmas 
sistēmisko risku pieauguma pazīmes. Eirozonas izjukšana 
ir noņemta no dienas kārtības, arī ar Itāliju un Kipru saistītie  

satraukumi ir pierimuši. Neseno datu dinamika skatījumu uz 
tuvāko nākotni ir padarījusi nedaudz mazāk rožainu. ASV 
datos parādījušās ekonomikas paguruma pazīmes, bet 
recesijā esošajā Eirozonā joprojām netrūkst risku, kuri kuru 
katru brīdi varētu aktualizēties (piemēram, Francija ar tās 
milzīgo banku sektoru).  
Par spīti etalona ienesīgumu krituma beigām investīciju 
reitinga korporatīvo obligāciju atdeve kopš gada sākuma ir 
bijusi pozitīva. Kaut gan kompāniju kredītkvalitātē 
novērojamas negatīvas tendences, segmentā saglabājas 
labvēlīga pieprasījuma/piedāvājuma attiecība (īpaši ASV 
tirgū, kur, Federālo Rezervju Sistēmai turpinot veikt 
hipotekāro vērtspapīru iegādes ar pašreizējo ātrumu, varētu 
rasties kvalitatīvu vērtspapīru trūkums). Eiropa, savukārt, ir 
salīdzinoši lētāka. Šobrīd izteikta reģionāla favorīta Plāna 
Pārvaldītājam nav. 
Augstāka riska obligāciju tirgū interesantu stāstu netrūkst, 
tomēr šeit, pēc Pārvaldītāja domām, ir nepieciešama 
selektīva pieeja. Pašlaik perspektīvākas izskatās attīstības 
valstu korporatīvās obligācijas. Ekonomiskā izaugsme 
šajās valstīs saglabājas labvēlīga, arī maksātnespējas 
gadījumu līmenis korporatīvajā segmentā tiek prognozēts 
kā neliels. Valdību obligāciju tirgū labāk izskatās vietējās 
valūtās denominētie vērtspapīri, kur atjaunojies līdzekļu 
pieplūdums un investoru pozicionējums saglabājas mērens, 
kamēr eiroobligāciju tirgū pasliktinājusies 
pieprasījuma/piedāvājuma dinamika un sabremzējies 
reitingu cikls. Attīstīto valstu augsta ienesīguma obligācijas 
šobrīd izskatās salīdzinoši dārgas un nepievilcīgas. 
Akciju tirgus šogad demonstrējis izcilus rezultātus, ko 
veicinājusi sen nepieredzēti apjomīga naudas ieplūšana 
akciju fondos. Uzrādītie rezultāti reģionāli nav bijuši 
vienlīdzīgi – attīstības valstu akciju sniegums būtiski 
atpaliek no attīstīto valstu akciju tirgiem. Ceturksnim 
tuvojoties izskaņai, tirgus uzrādīja pieaugošu investoru 
piesardzību, par ko liecināja arī mazākas iepriekš 
pieminētās naudas plūsmas. Šī piesardzība ir saprotama, 
turklāt, pēc Pārvaldītāja domām, tā varētu saglabāties. 
Viens no iemesliem – Eiropā, ASV un arī G10 valstīs 
kopumā ekonomikas datos sākuši dominēt negatīvi 
pārsteigumi. Pēdējos gados tamlīdzīgos apstākļos akciju 
tirgi ir piedzīvojuši būtiskas korekcijas, liekot investoriem 
būt uzmanīgiem arī šoreiz. Neraugoties uz pagātnes 
notikumiem, akcijas turpina piesaistīt ar relatīvo pievilcību 
pret citiem riska aktīviem. Atjaunojoties investoru vēlmei 
palielināt portfeļu risku un potenciālo atdevi, akcijas varētu 
būt pirmā izvēle, ar kuru starpniecību to paveikt. 
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