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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,2150968 2,2634364 2,2288753 2,2307253 2,2402428 2,2486307

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 186 993 204 197 259 656 201 615 512 218 163 800 225 495 267 234 244 128

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā, % 0,37% 0,80% -0,65% 5,25% 6,73% 58,04%

Gada procenti* 2,59% 2,19% 3,52%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 31.03.2016.)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā 31. martā bija EUR 995,56 miljoni jeb 41,33% 
tirgus daļas starp pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 9,72% no 
līdzekļu pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Lietuvas valdības obligācijas 200527 EUR 10,7%

Latvijas valdības obligācijas 181004 EUR 9,8%

Latvijas valdības obligācijas 191121 EUR 3,6%

Latvijas valdības obligācijas 200605 EUR 3,6%

Latvijas valdības obligācijas 170222 USD 3,5%

Termiņnoguldījums AS Swedbank EUR 2,9%

Lietuvas valdības obligācijas 201003 EUR 2,8%

Termiņnoguldījums AS Swedbank EUR 2,6%

Termiņnoguldījums DNB Nord EUR 2,6%

Lietuvas valdības obligācijas 180520 EUR 2,5%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība  41,33%

SEB Wealth Management  21,76%

CBL Asset Management  14,20%

Pārējie  22,71%

http://www.swedbank.lv/fondi
mailto:fondi%40swedbank.lv?subject=


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 
0,57%. “Stabilitātes” pieaugums bija 0,37%. Konservatīvo plānu grupā vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija -0,64%, bet 
“Stabilitātes” pieaugums bija -0,65%.

2016. gada 1. ceturksnis ieguldījumu plānam Stabilitāte noslēdzās 
ar nelielu pozitīvu rezultātu (+0,37%), un arī divu gadu griezumā 
pieaugums pozitīvs, kur daļas vērtība pieaugusi par 5,25%.
Patēriņa cenas Latvijā šā gada martā, salīdzinot ar attiecīgo laika 
periodu pērn, palielinājās par 0,7%, bet šogad jau trešo mēnesi pēc 
kārtas bija deflācija. Kopējo cenu pieaugumu ceturkšņa laikā lielā 
mērā noteica sezonāls apģērbu, apavu, dārzeņu sadārdzinājums 
kā arī lētāka degviela. Savukārt, eirozonā patēriņa cenas martā 
palielinājušās par 1,5%. Pēc ilgā un pakāpeniskā krituma pavisam 
nedaudz (par 0,2%) pieauga arī degvielas cenas. Šķiet, ka naftas 
cenu zemākais punkts varētu būt aiz muguras, sasniedzot pēdējos 
gados zemāko punktu februāra vidū, kad naftas kontrakta cena ASV 
bija 26,2 dolāri. Ceturkšņa beigās naftas cena bija pakāpusies līdz 
40  dolāru atzīmei. 
Aizvadītajā ceturksnī finanšu tirgus aktuālākās tēmas bija (1) 
centrālo banku procentu likmju politika, (2) izejvielu cenu kritums, 
(3) kreditēšanas riski Ķīnā, un (4) Lielbritānijas referendums par 
izstāšanos vai palikšanu Eiropas Savienībā. Tā pat aizvadītais 
ceturksnis pārsteidza gan ar strauju aktīvu cenu kritumu gada 
sākumā, gan ar to vērtību pieaugumu sākot ar februāra vidu, kur 
tirgus dalībnieki sprieda par  jaunām recesijām un ilgstošiem lāču 
tirgiem. 
Taču obligāciju tirgos noteicošu lomu spēlē Eiropas Centrālā banka, 
nosakot īstermiņa procentu likmes, un 10. martā pieņemot virkni 
būtisku lēmumu. Tā, piemēram, likme par depozītnoguldījumiem 
ECB būs vēl lielākā mērā negatīva -0,40% līdzšinējo -0,30% vietā. 
Valsts un hipotekāro obligāciju pirkumi tiks papildināti ar korporatīvo 
obligāciju pirkumiem un kopējais obligāciju intervences apjoms 
pieaugs, kas liek bažīties arī par to, ka drīzumā būs vērojama līdzīga 
situācija kā ar valstu obligācijām, kuru ienesīgums atradīsies  zem 
nulles vai tuvu nullei. Procentlikmju kritums atstāj pozitīvu rezultātu 
uz ienesīguma rezultātiem, bet samazina nākotnes ienesīguma 

potenciālu un, tādējādi, piemēram, viens no raksturojošajiem 
indeksiem ieguldījumiem eirozonas valdību obligāciju tirgū 
ceturkšņa griezumā pieauga par +3,4%, bet raksturojošais indekss 
ieguldījumiem eirozonas likvīdo uzņēmumu un banku obligāciju 
tirgū pieauga par +2,4% eiro izteiksmē. Arī Latvijas obligāciju tirgū 
pozitīvas vēsmas un ceturkšņa  griezumā raksturojošais indekss 
ieguldījumiem pieauga par +1,6%. Ilgtermiņa eiro likmju etalons – 
Vācijas 10. gadu obligācijas likme februāra beigās samazinājās līdz 
+0,11% līmenim. Tas bija tuvu visu laiku zemākajai atzīmei +0,08%, 
kas tika sasniegta pagājušā gada aprīlī. Ceturkšņa gaitā, samazinājās 
Latvijas un Lietuvas obligāciju likmes un arī likmju starpība ar Vācijas 
obligācijām. Ceturkšņa beigās Latvijas 2020. gada obligācijas likme 
bija +0,27% un Lietuvas 2020. gada obligācijas likme arī bija +0,27%, 
salīdzinot ar Vācijas 2020. gada obligāciju likmi, kas bija negatīva 
-0,45%. 
Ceturkšņa gaitā, bet ar lielāku aktivitāti janvārī un februārī, tika 
pārdotas vairākas Latvijas un Lietuvas obligācijas, ar kopējo 
nominālvērtību vairāk kā 21 miljonu vērtībā. Savukārt, vietā tika 
nopirktas Lietuvas obligācijas ar dažādiem dzēšanas termiņiem. 
Obligāciju tirgos zemais likmju līmenis ietekmē ienesīgumu, 
ko iespējams gūt nākotnē. Tādējādi, ceturkšņa griezumā, 
Latvijas valdības obligāciju īpatsvars ir samazināts par aptuveni 
11  procentpunktiem un ir nedaudz vairāk kā 23 procentus no plāna 
kopējiem aktīviem. Tā pat Lietuvas valdības obligācijas uz ceturkšņa 
beigām sasniedza gandrīz 20 procentus no plāna aktīviem. Joprojām 
nesaskatot labu peļņas atdevi, ieguldot ilgtermiņa obligācijās, 
palielinātā naudas pozīcija portfelī kopš gada sākuma ir pieaugusi par 
15 procentpunktiem.
Lielbritānijas referendums par izstāšanos vai palikšanu Eiropas 
Savienībā, kas notiks jūnijā, negatīvi ietekmēs gan Lielbritāniju, gan 
Eiropas savienības dalībvalstu ekonomiku. Tas liek skatīties citos 
virzienos un samazināt riska ekspozīciju Eiropas dalībvalstīs.

Naudas līdzekļi 23,7%

Depozīti 14,9%

LR valsts obligācijas 23,1%

Citas obligācijas 38,3%

Eiropa 64,98%

Latvija 34,06%

ASV 0,96%

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 513 112 EUR apmērā  un turētājbankai 57 012 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.


