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Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

30.09.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) 1,2687988 1,3232564 1,3134283 1,3077216 1,2384231 1,2725299

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (LVL) 253 131 317 269 243 542 267 664 770 268 084 266 256 874 223 271 378 525

Ieguldījumu plāna daļas vērtība
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Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā, % 2,75 -2,69 -3,83 5,96 28,04 27,25

Gada procenti(*) 2,94 8,59 2,72

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 31.12.2011)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 38,8%

SEB Wealth Management 22,2%

Citadele Asset Management 12,8%

Pārējie 26,2%

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 

aktīvi pārvaldīšanā 31. decembrī bija Ls 340,3 miljoni jeb 38,8% tirgus 

daļas. “Dinamikas” aktīvi veido 31,0% no līdzekļu pārvaldītāju kopējiem 

ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 140402 EUR 10,7%

Latvijas valdības obligācijas 180305 EUR 6,9%

GAM - Star ASV akciju fonds USD 4,1%

Morgan Stanley - Eiropas akciju fonds EUR 4,1%

SSGA Europe Index akciju fonds EUR 3,9%

XACT OMX akciju fonds SEK 3,7%

SSGA US Index akciju fonds USD 3,0%

MSCI Europe Source akciju fonds EUR 3,0%

Latvijas valdības obligācijas 160729 LVL 2,6%

Lyxor ETF Austrumeiropas akciju fonds EUR 2,6%

** īpatsvars pret neto aktīviem

10 lielākie ieguldījumi

http://www.swedbank.lv/fondi/fondi.php
mailto:fondi@swedbank.lv


Ieguldījumu portfeļa sadalījums

LR valsts obligācijas 32,7%

Depozīti 9,9%

Naudas līdzekļi 4,6%

Citas obligācijas 12,8%

Akcijas 40,1%

Latvija 52,0%

Rietumeiropa 19,9%

Austrumeiropa 7,1%

ASV 11,8%

Japāna 5,4%

Attīstības tirgi 1,8%

Globālie fondi 2,0%

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Vidējais svērtais ceturkšņa pieaugums pārvaldītāju plānos ar 

aktīvu stratēģiju (***) bija 2,16 %. Plāna īstenotā ieguldījumu politika 

ir devusi rezultātu 2,75 %.  Plānos ar aktīvu stratēģiju vidējais 

svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija -3.61%, bet

 “Dinamikas” pieaugums bija -3.83%.

Lai objektīvi novērtētu ieguldījuma ienesīgumu ilgtermiņa uzkrāšanas 

produktiem (tai skaitā pensiju plāniem), rezultātu salīdzinājumu 

ieteicams veikt par laika periodu, kas nav mazāks par gadu.

*** - Plāni, kas var ieguldīt līdz 50% plāna līdzekļu akcijās

Pārvaldītāja ziņojums

Pēc vasarā piedzīvotās straujās lejupslīdes vairumā akciju tirgu gada 

pēdējā ceturksnī varēja novērot cenu kāpumu. Tiesa gan, pieaugums 

nav bijis stabils, un ceturkšņa ietvaros spēcīgas cenu svārstības - jo 

īpaši Novembrī - turpinājās. Galvenais straujo kāpumu un kritumu 

cēlonis bija notikumi, kas apvija eirozonas parādu sāgu. Tai pat laikā 

pasaules ekonomika ir bijusi pārsteidzoši noturīga pret kreditēšanas 

sarukumu, un pašlaik recesija kā ļoti reāls drauds ir vien Eiropā. Līdz ar 

to uzņēmumu peļņas rādītāji vēl aizvien saglabājās labi. ASV ekonomika 

globālos satricinājumus ir pārdzīvojusi labāk kā gaidīts, un ASV 

starptautiskie uzņēmumi turpināja izjust labumu no iepriekš veiktās 

paplašināšanās attīstības valstīs.

Aizvadītajā ceturksnī attīstīto valstu akciju cenas vietējās valūtās, 

raugoties uz MSCI World  akciju cenu indeksu, pieauga par 7%. Savukārt 

šīs pašas cenas eiro izteiksmē kāpa par 11.2%. Tas atspoguļo investoru 

nevēlēšanos turēt savus ieguldījumus eiro valūtā, kā rezultātā eiro 

vērtība pret citu valstu valūtām kopumā saruka. Arī investoru vēlme 

uzņemties risku nebija pārlieku augsta, par ko liecināja attīstības 

valstu akciju cenu kāpums, kas, vērtējot vietējās valūtās, bija zemāks kā 

attīstītajām valstīm. Lielākais kāpums, vērtējot eiro izteiksmē, bija ASV 

akciju tirgiem (+15.7%) un Latīņamerikas reģiona akcijām (+12.8%). 

Savukārt zaudējumus piedzīvoja gan Japānas (-0.2%), gan Centrālās 

un Austrumeiropas akciju tirgi (-3.6%), kas smagi cieta no Ungārijas 

valdības neprognozējamās rīcības, nonākot konfliktsituācijā ar dažādām 

Eiropas institūcijām, t.sk. Eiropas Komisiju, un piedzīvojot nosodījumu 

no Eiropas Centrālās bankas (ECB). 

Nomainoties vadītājam, līdz ar satricinājumiem finanšu tirgos strauji 

mainījās ECB izvēlētā monetārā politika. ECB gan samazināja savas 

bāzes likmes, atgriežoties pie iepriekšējās krīzes laikā sasniegtajām visu 

laiku zemākajām likmēm, gan arī veica masveida naudas iepludināšanu 

banku sektorā, gan samazināja savas prasības vērtspapīru ķīlām. Līdz 

ar to pašlaik bankas var tikt pie ECB aizdevuma gan uz garāku termiņu, 

gan pretī liekot zemākas kvalitātes (riskantākas) obligācijas, gan 

aizņemties par īpaši zemām likmēm (1% gadā). Šo pasākumu oficiālais 

mērķis ir nepieļaut kreditēšanas sasalumu eirozonā, bet neoficiālais – 

atvieglot parāda sāgas varoņu (Spānijas un Itālijas) stāvokli, panākot, ka 

bankas un citi investori ir gatavi atkal aizdot naudu šīm valstīm un darīt 

to par samērīgākiem procentiem. Pagaidām izskatās, ka vismaz daļēji 

ECB savu otro mērķi ir sasniegusi.

Eirozonas parādu krīze, lai gan lēnām, bet tomēr kļuva arvien 

nopietnāka. Lai gan ECB mazināja likviditātes saspīlējumus banku 

sektorā un valdību pārstāvji mēģināja zīmēt eirozonas turpmāko tēriņu 

vīziju, taustāms rezultāts netika sasniegts. Vēl aizvien galdā nav likts 

ilglaicīgs risinājums, kas kliedētu bažas par parādu sāgas piemeklēto 

valstu nākotni ilgtermiņā. Tādēļ, lai gan īstermiņa likmes saruka, 

investoru vēlme aizdot naudu uz ilgāku termiņu saglabājās neliela. 

Rezultātā Itālijas 10 gadu obligāciju likmes ceturkšņa laikā pieauga no 

4.9% līdz 7.1%. Savukārt Grieķijā valdība uzsāka sarunas ar privātajiem 

investoriem par brīvprātīgu daļēju parādu norakstīšanu. Šī procesa 

iznākums kopā ar Grieķijas valdības vēlmi un spēju samazināt tēriņus 

domājams atstās ļoti lielu iespaidu uz finanšu tirgiem 2012.  gadā. 

Eirozonas parādu sāga tiešā veidā ietekmēja arī uzņēmumu obligāciju 

cenas un investoru vēlmi ieguldīt Eiropā. Tikai pateicoties ECB 

rīcībai decembrī, kas vismaz daļēji mainīja investoru noskaņojumu, 

šie ieguldījumi ceturksni noslēdza pozitīvi. Kopējais uzņēmumu eiro 

valūtā emitēto obligāciju indekss ceturkšņa laikā pieauga par 1.3%, 

taču likvīdo uzņēmumu indekss, kas labāk raksturo mūsu ieguldīšanas 

stratēģiju, pateicoties mazāk riskantiem ieguldījumiem, ceturkšņa laikā 

pieauga par 1.7%.

Šis ir bijis arī ļoti svārstīgs ceturksnis Latvijas un Lietuvas obligāciju 

tirgos. Novembrī abas valstis satricināja Latvijas Krājbankas un tās 

Lietuvas akcionāra Bankas Snoras slēgšana. Tā kā mēs vienmēr esam 

izvairījušies no depozītu izvietošanas šajās kredītiestādēs, pensiju 

plānu notikumi iespaidoja vien pastarpināti. Līdz ar neskaidrību par abu 

banku ietekmi uz valstu budžetiem un vispārējo nevēlēšanos uzņemties 

risku Eiropā, Latvijas un Lietuvas eiroobligāciju cenas piedzīvoja 

kritumu. Zaudējumi no Latvijas eiroobligāciju turēšanas novembrī 

bija 2% līdz 3.9%. Tomēr, neskaidrībai decembrī lēnām mazinoties, 

pieauga arī Latvijas un Lietuvas eiroobligāciju cenas, kas gan vēl gada 

beigās nebija atguvušas savu pirmskrīzes līmeni. Vietējo obligāciju 

cenas Latvijā Krājbankas nedienas ietekmēja vien minimāli, lielāku 

iespaidu atstājot ārpusbiržas darījumu cenās, kas netika atspoguļots 

biržas ikdienas kotācijās. Valsts kase, šauboties par investoru vēlmi 

iegādāties jaunas obligācijas un parādzīmes, decembrī attiecās no jaunu 

emisiju veikšanas. Novembra notikumu iespaidā Latvijas eiro un latu 

obligāciju un parādzīmju turēšana gada pēdējā ceturksnī būtu radījusi 

0.16% lielus zaudējumus. Novembris gan ir vienīgais mēnesis, kad šie 

ieguldījumi būtu zaudējuši savu vērtību.

Pienākot beigu termiņam iepriekš veiktajiem latu ieguldījumiem, gada 

beigās mēs priekšroku devām skaidras naudas uzkrāšanai, paredzot 

lielāku Valsts kases aktivitāti un pievilcīgākas ieguldīšanas iespējas 



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 

pārvaldītājam 997 350 Ls apmērā  un turētājbankai 118 107 Ls 

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

Plāna ieguldījumu politika ir sabalansēta, jo plāna līdzekļi tiek ieguldīti 

finanšu instrumentos ar fiksētu ienākumu un arī kapitāla vērtspapīros 

(akcijās). Ne mazāk kā 50% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti fiksētā 

ienākuma vērtspapīros vai banku depozītos un ne vairāk kā 50% akcijās. 

Ārvalstu valūtās (izņemot eiro) var ieguldīt ne vairāk kā 30% no plāna 

līdzekļiem.

2012. gada sākumā. Savukārt novembrī, izmantojot eiroobligāciju 

cenu kritumu, iegādājāmies papildus Latvijas un Lietuvas obligācijas. 

Kopumā esam nedaudz palielinājuši Latvijas valsts parāda vērtspapīru 

īpatsvaru (par 0.9 procentpunktiem), izvēloties galvenokārt Latvijas 

eiroobligācijas un 2016. gada latu obligācijas. Palielināti ir arī mūs 

ieguldījumi Lietuvas eiroobligācijās – par 1.6 procentpunktiem, 

izvēloties 2013. un 2014. gada vērtspapīrus. Pieauguši ir ieguldījumi 

akciju tirgos (par aptuveni 2.8 procentpunktiem). Izmaiņas veiktas 

galvenokārt uz depozītu samazināšanas rēķina. 

Aizvadītā ceturkšņa laikā mūsu skats uz pasaules akciju tirgiem bija 

caurmērā piesardzīgs. Taču, sākoties janvārim, mēs esam kļuvuši 

nedaudz optimistiskāki. Mēs apzināmies, ka politiķu rīcība un centrālo 

banku naudas iepludināšana eirozonas un citu valstu banku sektorā 

var dot papildus stimulu akciju tirgiem. Arī akciju cenas, salīdzinot ar 

obligācijām, pašlaik vēl aizvien izskatās pievilcīgas. Savukārt statistikas 

dati ļauj prognozēt, ka pasaules ekonomika 2012. gada sākumā varētu 

pieredzēt straujāku izaugsmi kā iepriekš gaidīts. Taču no otras puses 

naudas pieejamība pasaulē piedzīvo straujus kāpumus un kritumus, un 

decembra beigās rādītāji liecināja par kritumu. Tas savukārt ir negatīvs 

rādītājs akciju cenu turpmākai attīstībai, un tirgus noskaņojums 

decembra beigās vēl aizvien saglabājas negatīvs.


