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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2012.12.31 2013.03.31 2013.03.31 2013.06.30 2013.09.30 2013.12.31

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) 1,3859 1,3970498 1,4313268 1,4100677 1,4332082 1,4495327

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (LVL) 318 832 804 326 888 907 338 722 357 342 507 351 359 743 486 377 385 831

1,49
1,46
1,43
1,40
1,37
1,34
1,31
1,28
1,25
1,22
1,19
1,16
1,13
1,10
1,07
1,04
1,01
0,98
0,95

Jan.03
Mai.03

Sept.03
Jan.04

Mai.04
Sept.04

Jan.05
Mai.05

Sept.05
Jan.06

Mai.06
Sept.06

Jan.07
Mai.07

Sept.07
Jan.08

Mai.08
Sept.08

Jan.09
Mai.09

Sept.09
Jan.10

Mai.10
Sept.10

Jan.11
Mai.11

Sept.11
Jan.12

Mai.12
Sept.12

Jan.13
Mai.13

Sept.13

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā. % 0,09% 1,68% 3,76% 9,54% 13,91% 44,95%

Gada procenti*       4,66% 4,43% 3,44%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.09.2013)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 40,64%

SEB Wealth Management 24,66%

Citadele Asset Management 13,48%

Pārējie 21,22%

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā uz 31. decembri bija Ls 480 miljoni jeb 40,64% tirgus 
daļas. “Dinamikas” aktīvi veido 31,94 % no līdzekļu pārvaldītāju kopējiem 
ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

LR obligācijas 140402 EUR 6,5%

LR obligācijas 160111 LVL 6,4%

LR obligācijas 180305 EUR 6,3%

Morgan Stanley - European akciju fonds EUR 4,2%

SSGA US Index akciju fonds USD 4,2%

PIMCO Emerging obligāciju fonds EUR 4,1%

SSGA Europe Index akciju fonds EUR 4,0%

Bluebay Investment obligāciju fonds EUR 3,9%

LR obligācijas 181004 LVL 3,5%

PIMCO Euro obligāciju fonds EUR 3,5%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

LR valsts obligācijas 34,0%

Depozīti 10,8%

Naudas līdzekļi 0,8%

Citas obligācijas 25,8%

Akcijas 28,5%

Latvija 46,5%

Rietumeiropa 19,1%

Austrumeiropa 15,8%

ASV 8,3%

Japāna 2,7%

Attīstības tirgi 7,6%

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais 2013. gada nogales pieaugums pārvaldītāju plānos ar 
aktīvu stratēģiju (***) bija 1,23%. Plāna īstenotā ieguldījumu politika 
ir devusi rezultātu 1,14%. Plānos ar aktīvu stratēģiju vidējais svērtais 
pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 3,28 %, bet „Dinamikas” pieaugums 

bija 3,76 %.
Lai objektīvi novērtētu ieguldījuma ienesīgumu ilgtermiņa uzkrāšanas 
produktiem (tai skaitā pensiju plāniem), rezultātu salīdzinājumu ieteicams 
veikt par laika periodu, kas nav mazāks par gadu.

Ceturtais ceturksnis ieguldījumu plānam Dinamika pagāja veiksmīgi, 
neskatoties uz dažādu notikumu pavērsieniem, un plāna dalībniekiem 
tika nodrošināts 1.14% ceturkšņa pieaugums, turpinoties pozitīvajam 
noskaņojumam par stimulējošu centrālo banku monetāro politiku. 
Finanšu tirgos ASV akciju tirgus indeksi sasniedza rekordaugstus 
līmeņus, bet attīstības valstu akciju tirgos turpināja dominēt 
piesardzīgums saistībā ar ASV Centrālās bankas lēmumu par monetārā 
stimula samazināšanu un pieejamo naudas resursu daudzumu. Taču 
4.ceturksnis iesākās ar investoru satraukumu, jo ASV politiķu nespēja 
vienoties par budžeta un parāda griestiem noveda pie 17 dienu ASV 
valdības darba apstāšanās. Lai gan šis notikums izraisīja īstermiņa 
svārstības finanšu tirgos, pēc vēlētāju spiediena ASV likumdevējs 
šādas krīzes situācijas visticamāk vairāk nepieļaus. Taču kopsummā 
nostiprinās ekonomikas izaugsmes rādītāji lielākajos reģionos, bet 
procentu likmes un inflācija attīstītajās valstīs joprojām ir zemas. Vājais 
punkts joprojām ir attīstības tirgi, jo to ekonomiskās izaugsmes rādītāji 
neatbilst cerētajam. Šos tirgus ietekmē arī Ķīnas izaugsmes tempu 
samazinājums, izejvielu cenu kritums, politiskie riski kā arī strukturālas 
problēmas un reformu nepieciešamība, lai veicinātu efektīvāku resursu 
izmantošanu un ekonomikas kāpumu ilgtermiņā.
ASV akciju tirgos 3.ceturkšņa finanšu rezultāti kopsummā bija 
apmierinoši un ienākumi uz vienu akciju pieauga par 5.7%. Turpinoties 
ekonomiskajai izaugsmei, uz augstajiem rentabilitātes rādītājiem 
Amerikā parādīsies spiediens no dažādām izmaksām, kas pievērsīs 
lielāku uzmanību uzņēmumu apgrozījumam. Taču rezultātā akciju 
tirgos eiro izteiksmē bija pozitīva atdeve. Savukārt Eiropā ienākumi uz 
vienu akciju pieauga nedaudz mazāk, kas arī skaidrojams ar nedaudz 
vājāku ekonomikas izaugsmi. Līdz ar pozitīvu dinamiku uzņēmumu 
finanšu rezultātos un centrālo banku atbalstošo monetāro politiku, 
attīstīto valstu akciju tirgos rezultāti bija pozitīvi. Pensiju plānu 
stratēģiju raksturojošais ASV akciju indekss pieauga par 7%, Eiropas 
indekss pieauga par 5%, bet Japānas indekss pēc ļoti iespaidīgā 22% 
kāpuma eiro izteiksmē no gada sākuma 4.ceturksnī pieauga par 0.2%. 
Japānas akciju indeksa rezultātus samazina jenas pavājināšanās, un 
4.ceturksnī Japānas jena zaudēja 9% savas vērtības. Taču attīstības 
valstīs akciju tirgus sniegumi bija daudz piezemētāki.  Centrālās un 
Austrumeiropas reģiona akciju tirgus indekss samazinājās par 7%, 
un Latīņamerikas akcijas raksturojošais indekss samazinājās par 6%. 
Kritums Centrālajā un Austrumeiropā galvenokārt skaidrojams ar 
Turcijas politisko nestabilitāti un bažām par ASV centrālās bankas 
stimula samazinājumu, jo, samazinoties naudas resursu pieejamībai, 
Turcijai ir sarežģītāk nodrošināt finansējumu tekošā konta deficītam. 
Baltijas valstu likvīdāko akciju indekss  turpināja atrasties pa vidu starp 
optimisma pilnajiem attīstītajiem tirgiem un pesimisma nomāktajiem 

attīstības valstu akciju tirgiem, un 4.ceturksnī samazinājās tikai par 
0.6%.
Novembra sākumā Eiropas Centrālā banka (ECB) samazināja 
refinansēšanas procentu likmi no 0.5% līdz 0.25%. Ar procentu likmes 
samazinājumu ECB vēlas stimulēt ekonomikas attīstību, kā arī palielināt 
eiro zonas inflāciju no zemajiem līmeņiem (tikai 0.9% gadā), kas būtiski 
atpaliek no ilgtermiņa 2% inflācijas mērķa.  Papildus apsvērums 
procentu likmes samazinājumam ir pastāvošās bažas par patēriņa 
cenu lejupslīdi (deflāciju), kas savukārt negatīvi ietekmētu Eiropas 
aktivitāti ekonomikā un apgrūtinātu jau tā augstā bezdarba līmeņa 
samazināšanu. 2013.gada decembrī īstenojās ar investoru bažām jau 
no maija gaidītais ASV Centrālās bankas lēmums par stimulējošas 
monetārās politikas samazinājumu. Pēc šī lēmuma ASV 10 gadu 
obligāciju ienesīgums īslaicīgi pārsniedza 3%, taču šī lēmuma ietekme 
finanšu tirgiem gada beigās bija salīdzinoši neliela. Taču, neskatoties uz 
procentu likmju kāpumu pārējos tirgos, Latvijas obligāciju ienesīguma 
likmes turpināja nedaudz samazināties. Procentu likmju samazinājums 
pozitīvi ietekmē mūsu esošo ieguldījumu portfeļa vērtību, jo palielinās 
obligāciju cena. Kritums Latvijas obligāciju ienesīgumā skaidrojams 
ar investoru pieprasītā riska uzcenojuma samazinājumu saistībā ar 
Latvijas iestāšanos eirozonā.
Decembra sākumā stratēģiski esam kļuvuši piesardzīgāki, raugoties uz 
ieguldījumiem akciju tirgos. Akciju vidēja termiņa ienesīguma potenciāls 
šī gada laikā ir samazinājies, būtiski kāpjot akciju cenām. Jārēķinās 
ar risku, ka kopumā optimistiskās tuvāko gadu peļņas prognozes 
attīstītajās valstīs var arī nepiepildīties. Tās var sagraut gan straujāks 
procentu likmju kāpums gan arī visnotaļ iespējamais kredītu ekspansijas 
fiasko Ķīnā. Tie gan nav mūsu pamata scenāriji, līdz ar to saglabājam 
būtisku ekspozīciju pasaules akciju tirgos. Taču mūsu īstermiņa 
skatījums par akciju tirgiem ir negatīvs.  Dominējošā spekulatīvā 
tendence ar minējumiem par ASV centrālās bankas politiku varētu 
būt izsmelta, līdz ar bankas paziņojumu decembrī par politikas maiņu 
uz mazāk stimulējošu. Akciju novērtējums, salīdzinot ar obligācijām, 
naudas pieejamības un ekonomikas izaugsmes iespējas lielākajos 
tirgos nedod spēcīgu pamatojumu gaidīt spēju akciju tirgus kāpumu, 
ko apstiprināja arī īstermiņa akciju tirgus noskaņojuma rādītāji gada 
beigās. Līdz ar to aizvadītajā ceturksnī nedaudz samazinājām akciju 
īpatsvaru Japānas tirgos, jo līdzšinējais straujais jenas kursa kāpums 
un stagnācija pārējā Āzijā deva mums pamatu domāt, ka šī tendence 
varētu apsīkt. Nedaudz palielinājām akciju īpatsvaru ASV akciju tirgos, 
bet samazinājām akciju īpatsvaru Krievijas akciju tirgos ņemot vērā 
pastāvošās bažas par tirgus strukturālajiem riskiem un samazinājumu 
ekonomikas izaugsmes tempos. 
Veicot jaunus ieguldījumus, mēs priekšroku dodam ieguldījumiem 

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



Latvijas valdības vidēja termiņa obligācijās, kur saskatām labu 
atdeves un riska attiecību.  Aizvadītajā ceturksnī, izmantojot plānu 
naudas rezerves, mēs iegādājāmies jaunos piecu gadu Latvijas valsts 
vērtspapīrus un kopsummā ieguldījumi Latvijas valdības obligācijās 
sasniedza nepilnus 34% no plāna aktīvu vērtības.  Palielinājām arī 
ieguldījumu īpatsvaru uzņēmumu obligāciju fondos līdz nepilniem 8% 
no plāna aktīvu vērtības. Turpinājām samazināt ieguldījumu īpatsvaru 

depozītos un veicām ieguldījumus īstermiņa un arī likvīdos vērtspapīros, 
lai nogaidītu izdevīgākas ieguldījumu iespējas. 
Gadumijā konvertējām pensiju plānu ieguldījumus latos uz eiro, un latos 
izteiktās pensiju plānu daļu vērtības nomaina atbilstošas vērtības eiro. 
Šis process noritēja gludi, un Jaunajā gadā atsākās klientu iemaksas 
plānos.

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam  1 416 997 Ls apmērā  un turētājbankai 167 802 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.


