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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  31.12.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.03.2014

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,1090922 2,1068652 2,0941255 2,1001407 2,1116821 2,1363666

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 124 061 299 128 534 192 133 161 008 138 959 848 146 270 982 157 096 189

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā. % 1.17 1.72 1.40 6.60 11.04 50.15

Gada procenti*       3.25 3.55 3.68

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 31.03.2014)

„Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā 31. Martu bija Eur 713.29 miljoni jeb 40.8 tirgus daļas starp 
pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 9% no līdzekļu pārvaldītāju 
kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 160111 EUR 11,6%

Latvijas valdības obligācijas 210121 EUR 9,3%

Latvijas valdības obligācijas 181004 EUR 5,8%

Latvijas valdības obligācijas 180305 EUR 5,5%

Latvijas valdības obligācijas 140402 EUR 5,4%

Bluebay Investment Grade BD-I  obligāciju fonds EUR 3,9%

Latvijas valdības obligācijas 170222 USD 3,5%

Latvijas valdības obligācijas 221027 EUR 3,3%

Latvijas valdības obligācijas 150903 EUR 2,6%

Latvijas valdības obligācijas 210204 EUR 2,1%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība   40,8%

SEB Wealth Management   24%

Citadele Asset Management   14,8%

Pārējie   20,4%



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Konservatīvo plānu grupā (tie plāni, kuru ieguldījumu politika neparedz 
veikt ieguldījumus akcijās) vidējais svērtais pieaugums ceturksnī bija 
1.24%. “Stabilitātes” pieaugums bija 1.17%. Konservatīvo plānu grupā 
vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 1.13%, bet 
„Stabilitātes” pieaugums bija 1.40%.

2014.gada 1.ceturksnis ieguldījumu plāna Stabilitāte dalībniekiem 
pagāja veiksmīgi un saviem ieguldītājiem nodrošināja 1.17% 
pieaugumu pēc visu komisiju ieturēšanas. Tas ir ļoti labs ceturkšņa 
rezultāts, ņemot vērā rekordzemās procentu likmes finanšu tirgos un 
ECB rekordzemo procentu likmi 0.25% apmērā.
Ceturkšņa griezumā eiro vērtība pret ASV dolāru būtiski nemainījās 
un ceturkšņa beigās sasniedza 1.3769 USD/EUR. Taču eiro ir spēcīgs, 
un no iepriekšējā gada sākuma tā vērtība ir pieaugusi par 4.1%. Eiro 
vērtības pieaugums negatīvi ietekmē eksportu un apgrūtina jau tā 
vārīgās eirozonas ekonomiskās izaugsmes turpmākās prognozes, un 
nedod pamatu būtiski straujākam izaugsmes tempa kāpumam. Taču, 
neskatoties uz riskiem, ko rada stiprs eiro, februārī publicētie dati par 
eirozonas izaugsmi 2013.gada ceturtajā ceturksnī turpināja priecēt. 
Tie uzrādīja 0.3% ceturkšņa izaugsmi (0.5% gada griezumā), kas bija 
labāka nekā sākotnēji prognozēts un uzrādīja pieaugumu lielākajās 
eirozonas valstu ekonomikās. Arī Latvijas IKP izaugsme turpina 
priecēt, un 2013. gada ceturtā ceturkšņa izaugsme bija 0.8%, bet 
aizvadītā gada izaugsme bija 3.6%. Latvijas IKP pieaugumu turpināja 
veicināt mājsaimniecību patēriņš un eksports. Īpaši jāatzīmē eksporta 
apmēru atgriešanās iepriekšējā gada līmenī, jo, kā jau iepriekš norādīts, 
3. ceturkšņa eksporta apmēru kritumu ietekmēja pārejoši faktori, 
piemēram,  Liepājas Metalurga dīkstāve un rekordaugsto graudu raža 
un cena pagājušajā gadā. Taču jāatzīmē, ka Krievijas – Ukrainas krīzes 
ietekmē 2014. gada izaugsmes tempi var būt zemāki nekā sākotnēji 
prognozēts.  
Taču eirozonā un Latvijā turpinās zemas inflācijas periods, un ceturkšņa 
gaitā inflācijas tempi turpināja samazināties, pat neskatoties uz nelielo 
IKP izaugsmi. Tā, piemēram, Latvijas marta gada inflācija bija vien 
0.5%, bet eirozonā marta gada inflācija bija 0.7%. Tomēr, neraugoties 
uz inflācijas pieauguma tempu samazināšanos, Eiropas Centrālā banka 
(ECB) 2014.gada 1.ceturkšņa laikā nemainīja procentu likmi, bet tās 
vadītājs M.Dragi (M.Draghi) ikmēneša sēdēs atkārtoti uzsvēra, ka ECB 
ir gatava aktīvai rīcībai un pašreizējie zemie inflācijas līmeņi nenorāda 
uz būtiskiem deflācijas riskiem. Šāda ECB nostāja visa ceturkšņa gaitā 
tikai pastiprināja investoru spekulācijas par ECB nākotnes soļiem, 
un aprīļa sēdē ECB pārstāvji norādīja, ka ir tikusi apsvērta iespēja 
īstenot monetāro stimulēšanu, ja inflācijas pieauguma tempi turpinās 
samazināties. 
Ceturkšņa gaitā pensiju plānu stratēģiju raksturojošais indekss 
ieguldījumiem Latvijas valdības eiro obligācijās pieauga par 1,3%. Lai 
gan pasaules finanšu tirgos brīžiem lielākā aktualitāte bija Krievijas-
Ukrainas krīze, taču arī martā Latvijas eiro obligāciju  indekss uzrādīja 
nelielu pieaugumu. Janvārī pēc eiro ieviešanas Latvija aizņēmās 1 
miljardu eiro, emitējot starptautiskās eiroobligācijas ar dzēšanas 

termiņu 2021.gadā. Starptautisko investoru pieprasījums vairākas 
reizes pārsniedza piedāvājumu un, iegādājoties obligācijas 8,3 miljonu 
eiro nominālvērtībā, ienesīgums līdz dzēšanai bija 2,8%, kas par 1,6 
procentpunktiem pārsniedz līdzīga termiņa Vācijas valsts obligāciju 
ienesīgumu. Ceturkšņa gaitā ieguldījumu plāns Stabilitāte iegādājās 
arī Igaunijas valsts enerģijas kompānijas Eesti Energia obligācijas 
un Lietuvas valdības eiro un litu obligācijas. Ņemot vērā Lietuvas 
plānus ieviest eiro no nākamā gada un izpildītos Māstrihtas kritērijus, 
var prognozēt, ka Lietuva ieviesīs eiro un obligāciju ienesīgums 
samazināsies (samazinoties ienesīgumam to cena pieaug) vismaz līdz 
atbilstoša termiņa Latvijas obligāciju ienesīgumam, jo nesaskatām 
būtiski lielākus riskus ieguldījumos Lietuvas valsts obligācijās, salīdzinot 
ar Latviju. 
Savukārt pensiju plānu stratēģiju raksturojošais indekss ieguldījumiem 
eirozonas valstu obligācijās ceturkšņa gaitā pieauga par vērā 
ņemamiem 3.8%, galvenokārt investoriem pārorientējot ieguldījumus 
no svārstīgajiem akciju tirgiem uz obligāciju tirgiem un turpinoties 
eirozonas krīzes atblāzmas samazinājumam.  Augstāka atdeve 
eirozonas valstu obligāciju indeksam nekā Latvijas obligāciju indeksam 
ir skaidrojama ar indeksa vērtspapīru garāku termiņu līdz dzēšanai 
un līdz ar to svārstīgākām cenām. Arī pensiju plānu stratēģiju 
raksturojošais indekss eiro uzņēmumu un banku obligāciju tirgū 1. 
ceturksnī pieauga par 2,4%, samazinoties investoru pieprasītajam 
kredītriska uzcenojumam. 
Ceturkšņa gaitā par 2,5 procentpunktiem ir samazinājies ieguldījumu 
īpatsvars depozītos, sasniedzot nedaudz vairāk kā 14% no plāna 
kopējiem aktīviem. Īpaši jāatzīmē arī 0,8% procentpunktu pieaugums 
ieguldījumiem vietējos uzņēmumu parāda vērtspapīros, kuras piedāvā 
pievilcīgu riska/ienesīguma profilu un kopsummā to īpatsvars sasniedza 
1,4% no plāna kopējiem aktīviem. 
Neskatoties uz zemo inflāciju eirozonā un Latvijā, plāna pārvaldnieks 
turpinās īstenot stratēģiju, lai samazinātu inflācijas riska negatīvo 
ietekmi uz plāna dalībniekiem, jo zemas inflācijas periods neturpināsies 
mūžīgi. Šīs stratēģijas ietvaros tiks turpināta virzība uz augstāku 
ienesīgumu portfelī, gan pārdodot Latvijas ārvalstu obligācijas, gan 
samazinot depozītu īpatsvaru portfelī. 

Naudas līdzekļi   2,8%

Depozīti   14,2%

LR valsts obligācijas   53,3%

Citas obligācijas   29,7%

Eiropa 26,9%

Latvija 70,2%

ASV  2,6%

Cits reģions 0,3%



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam 374 275 Eur apmērā  un turētājbankai 56 141 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.

Ieguldījumu politika

Ieguldījumu plāna ieguldījumu politika ir konservatīva, jo Ieguldījumu 
plāna līdzekļi tiks ieguldīti finansu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu. 
Ieguldījumi šādos instrumentos tiek uzskatīti par mazāk riskantiem, 
salīdzinot ar ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros.


