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1,65% no plāna vidējiem aktīviem gadā

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.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI
Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība
Daļas vērtība
(EUR)
Līdzekļu vērtība
(EUR)

Pensiju plāna ienesīgums

30.12.2013

31.03.2014

30.06.2014

1.6918

1.7026

1.7493

53 074 048

55 013 466

59 029 719

3 mēn.

6 mēn.

12 mēn.

Plāns

2.75%

3.36%

7.79%

Nozares vidējais

2.73%

3.39%

6.40%

Daļas vērtība un neto aktīvi

Daļas vērtība
1.79

Aktīvi, tūkst. EUR
65

1.74

55

1.69
1.64

45

1.59

35

1.54
25

1.49

Neto aktīvi

1.44

Daļas vērtība

15

IENESĪGUMA SALĪDZINĀJUMS
2. ceturksnī Plāns nopelnīja 2.75% salīdzinājumā ar nozares vidējo 2.73%. Ceturkšņa laikā tika palielināti ieguldījumi Eiropas, Āzijas un globālo
uzņēmumu akcijās, kā arī ieguldījumi uzņēmumu obligācijās un augstā ienesīguma obligācijas. Ieguldījumi attīstības valstu akcijās tika nedaudz
samazināti. Kaut arī ekonomiskā izaugsme saglabājas pieticīgā līmenī, finanšu tirgos ir vērojama strauja izaugsme. Uzņēmumu akcijas un
augstāka riska ieguldījumi ar fiksētu ienākumu uzrādīja labu sniegumu zemo procentu likmju apstākļos. Vislabāko sniegumu uzrādīja
Dienvidamerikas uzņēmumu akcijas (10.1%), kā arī BRIC bloka valstu uzņēmumu akcijas (11.6%). Ļoti labu sniegumu nodrošināja arī Āzijas
valstu uzņēmumu akcijas (3.7-9.2%), kā arī Ziemeļamerikas uzņēmumu akcijām (7%). No fiksētā ienākuma ieguldījumiem vislielākais sniegums
bija attīstības tirgu obligācijām (4.6-5.3%), kā arī Eirozonas valdību obligācijām (1.6-3.9%). Visiem Plānam piederošiem instrumentiem šajā
ceturksnī bija pozitīvs sniegums.

10 lielākie ieguldījumi
Ieguldījums

Īpatsvars

Nordea Globālais stabilo uzņēmumu akciju fonds

4.15%

Nordea Augsta ienesīguma obligāciju fonds

4.05%

db x-trackers ASV akciju ieguldījumu fonds

3.84%

dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds

3.81%

iShares EUR obligācijas

3.79%

db x-trackers Eiropas akciju ieguldījumu fonds

3.79%

iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds

3.78%

dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)

3.67%

iShares ASV S&P 500 akciju ieguldījumu fonds

3.59%

iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds

3.53%
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IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA
Citur; 2.38%
Baltija;
0.93%

Ģeogrāfiskais sadalījums
Starptautiski
; 26.50%

Āzija; 5.91%

Naudas tirgus
instrumenti;
4.81%

Portfeļa struktūra
Akcijas;
45.04%

Augsta
ienesīguma
obligācijas;
10.39%

Attīstibas
tirgus;
3.45%
Latvija;
11.52%

ASV; 15.02%

Prasības uz
pieprasījumu;
2.47%

Eiropa,
izņemot LR;
34.28%

Attīstības
tirgus
obligācijas;
2.18%

Valdības
obligācijas;
15.07%

Komercsabied
rību
obligācijas;
20.04%

PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS
Līdz šim vājā ekonomiskā izaugsme 2. ceturksnī sāka atlabt. ASV vēl joprojām ir šīs izaugsmes galvenais dzinējspēks. Taču, arī Eiropā un citos
reģionos, arvien biežāk var novērot ekonomiskās izaugsmes pazīmes. Bažas par “cieto piezemēšanos” Ķīnā ir mazinājušās, šīs valsts ekonomikai
augot nedaudz lēnākos tempos nekā iepriekš prognozēts. Kā arī, lielāko centrālo banku īstenotā stimulējošā monetārā politika veicina globālās
ekonomikas attīstību. Rekordlēna atkopšanās no lielās finanšu krīzes jau ir prasījusi vairākus gadus un attīstības ātrums valstu starpā ir ļoti
atšķirīgs. Kamēr ASV Federālo Rezervju Sistēma jau ir sākusi samazināt veiktās monetārās politikas apjomu, Eiropas Centrālā Banka tikko
ieviesa kārtējo pasākumu kompleksu izaugsmes veicināšanai. Eiropas Centrālā Banka ir pirmā centrālā banka, kas ieviesa negatīvās noguldījumu
likmes. Neraugoties uz krasām atšķirībām starp valstīm un monetārajām politikām, paredzams, ka zemo likmju vide saglabāsies arī turpmāk un
finanšu tirgos vēl joprojām būs aktuāli investoru centieni rūpīgi piemeklēt instrumentus ar atbilstošu ienesīgumu.
Investoru attieksme pret attīstības valstīm kļuvusi pozitīvāka, tanī pat laikā vairāk izkristalizējoties arī šo valstu atšķirībām. Kopumā, attīstības
valstīs turpinās izaugsme, bet sagaidāms, ka tā saglabāsies zemā līmenī. Ģeopolitiskās spriedzes vēl joprojām saglabājas attīstības valstīs.
Krievijas un Ukrainas konfliktā nav redzamas situācijas uzlabojuma pazīmes, kā arī nemieri Irākā rada bažas par globālās naftas piegādes
drošību.

