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Informācija par ieguldījumu plānu 
Plāna nosaukums            Nordea aktīvais ieguldījumu plāns

 

Līdzekļu pārvaldītājs                IPAS Nordea Pensions Latvia
 

Pārvaldnieks                                                            Anne Leino
 

Turētājbanka                                                         AS Swedbank
 

Darbības sākums                              2008. gada 10. decembris
 

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas                            13 239 LVL

 

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība 
  31.07.2009. 31.08.2009. 30.09.2009. 

 

Ieguldījumu plāna 
daļas vērtība 
(LVL) 

0.995 0.998 1.003 

 

Kopējā ieguldīju-
mu plāna līdzekļu 
vērtība (LVL) 

2 477 149 3 849 722 5 941 562 

 

Ieguldījumu plāna ienesīguma salīdzinājums  
Nordea aktīvā ieguldījumu plāna ienesīgums 2009. gada otrajā 
ceturksnī bija 1,55% pretstatā nozares vidējam ienesīgumam 
5,12%. Plāna aktīva ieguldījumu darbība tika izvērsta ceturkšņa 
sākumā, tādēļ plāna darbības rezultāts trešajā ceturksnī jau ir 
kļuvis tuvāks nozares vidējam rādītājam salīdzinājumā ar 
2.ceturksni. 

  
Ieguldījumu portfeļa struktūra 

       
Termiņnoguldījumi 

59.09%

Ieguldījumi akcijās
14.98%

       Prasības uz 
pieprasījumu
18.91%

Ieguldījumi 
uzņēmumu 
obligācijās

4.76%

Attīstības valstu 
obligācijās

2.27%

 

Latvija
78.08%

ASV
3.59%

ES, izņemot LR
8.37%

Citas
9.96%

 

 

10 lielākie ieguldījumi 
Ieguldījums Īpatsvars 
  

Prasības uz pieprasījumu 18.91% 
  

A/S DnB NORD Banka  9.26% 
  

A/S GE Money Bank  9.25% 
  

A/S SEB banka  9.24% 
  

A/S Swedbank  8.83% 
  

VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka 8.12% 
  

A/S Danske Bank  7.59% 
  

Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle 6.81% 
  

db x-trackers MSCI Europe TRN Index ETF 3.64% 
  

db x-trackers MSCI USA TRN Index ETF 3.60% 

 

Ieguldījumu politika 
Plāna līdzekļi var tikt ieguldīti globāli kapitāla vērtspapīros, fiksēta 
ienākuma un naudas tirgus instrumentos un alternatīvos 
ieguldījumu veidos, ievērojot prospektā noteiktos ieguldījumu 
ierobežojumus. Līdz 50 procentiem no Plāna aktīviem var tikt 
ieguldīti kapitāla un citos tiem riska ziņā pielīdzināmos 
vērtspapīros. Šādu ieguldījumu īpatsvars var būt no 0 līdz 50 
procentiem no Plāna aktīviem. Veicot Plāna līdzekļu ieguldījumus, 
netiek piemērota īpaša aktīvu izvietošanas taktika pa tirgiem vai 
sektoriem. Plāna līdzekļus paredzēts ieguldīt galvenokārt ar 
ieguldījumu fondu starpniecību, kā arī ir iespējami tieši ieguldījumi 
augstāk minētajos instrumentos. 
 

Pārvaldītāja komentārs  
Trešajā ceturksnī vairāku ekonomikas indikatoru rādītāji bija 
teicami, līdz ar to veicinot arī finanšu tirgu atkopšanos. Taču 
septembra beigās daži statistiskie dati ir izrādījušies nedaudz vājāki 
nekā prognozēts. Tas ieviesa nelielu nenoteiktību finanšu tirgos un 
mazināja tajos valdošo optimismu. Investorus visvairāk satrauc, 
kad un kādā veidā pašreizējā attīstību veicinošā monetārā politika 
kļūs stingrāka, nekaitējot trauslajai globālās ekonomikas izaugsmei 
un vienlaicīgi neveidojot inflācijas spiedienu. 
Akciju tirgu uzrādītais sniegums bija pārsteidzoši labs, taču akciju 
cenas joprojām bija ļoti svārstīgas. Sagaidāms, ka arī turpmāk 
akciju tirgos būs vērojama pozitīva inerce. Galvenokārt tādēļ, ka 
daudzi lielie investori nebija veikuši investīcijas pirms straujā cenu 
kāpuma un tagad izmanto ikvienu cenu korekciju, lai iegādātos 
vērtspapīrus.  
Trešā ceturkšņa laikā tika turpināta Nordea aktīvā ieguldījumu 
plāna portfeļa izveide. Septembra beigās 14,9% plāna līdzekļu bija 
ieguldīti uzņēmumu akcijās, globāli diversificējot. 4,8% plāna 
līdzekļu bija ieguldīti uzņēmumu parādzīmēs un 2,3% - attīstības 
valstu parādzīmēs. Lielākā daļa plāna līdzekļu joprojām bija 
ieguldīta termiņnoguldījumos. Plāna darbības rezultāts kopš gada 
sākuma bija 0,42%. Ievērojami uzlabojušies trīs un sešu mēnešu 
darbības rādītāji, attiecīgi - 1,55% un 1,31%. Tirgus salīdzināšanas 
rādītāja, kas ir MSCI World Total return EUR, JPM EMU 
Government Bond Index un Euro Cash Indices Libor total return 1 
month indeksu kombinācija, rezultāts trešā ceturkšņa beigās bija 
2.8%. Galvenais iemesls, kādēļ plāna darbības rezultāts atšķiras no 
salīdzinošajiem indeksiem, ir salīdzinoši nelielais ieguldījumu 
akcijās īpatsvars šajā periodā. 


