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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2013.03.31 2013.06.30 2013.09.30 2013.12.31 2014.03.31 2014.06.30

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,0365946 2,0063456 2,0392715 2,0624992 2,0761945 2,1363851

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 481 958 492 487 344 054 511 868 864 536 971 661 556 191 962 593 622 656

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā. % 2.90% 3.58% 6.48% 12.80% 14.81% 50.15%

Gada procenti*       6.21% 4.71% 3.60%

* - 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 uz 2014. gada 30. jūniju bija EUR 762  miljoni jeb 41.26% 
tirgus daļas. “Dinamikas” aktīvi veido 32.10 % no līdzekļu pārvaldītāju 
kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

PIMCO Emerging obligāciju fonds EUR 4,1%

Morgan Stanley - European akciju fonds EUR 3,9%

Bluebay Investment obligāciju fonds EUR 3,7%

Indexfond USA akciju fonds SEK 3,6%

Lietuvas obligācijas  201003 LTL 3,5%

SSGA US Index akciju fonds USD 3,3%

iShares MSCI Japan akciju fonds EUR 2,9%

Vanguard S&P 500 akciju fonds EUR 2,9%

Indexfond Europa akciju fonds SEK 2,8%

iShares MSCI Europe akciju fonds EUR 2,7%

** īpatsvars pret neto aktīviem 
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība   41,26%

SEB Wealth Management   23,72%

Citadele Asset Management   14,82%

Pārējie   20,20%



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais 2014. gada otrā ceturkšņa  pieaugums pārvaldītāju plānos 
ar aktīvu stratēģiju (***) bija 2.7%. Plāna īstenotā ieguldījumu politika 
ir devusi rezultātu 2.90%. Plānos ar aktīvu stratēģiju vidējais svērtais 
pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 6.40%, bet „Dinamikas” pieaugums 
bija 6.48 %.

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

Aizvadītajā ceturksnī akciju tirgos turpinājās cenu kāpums. Akciju 
atdeves globālā mēraukla, MSCI All Country indekss pieauga par +4.5%. 
Mērot eiro valūtā Eiropas akciju tirgi pieauga par +4.0%, ASV par 
+5.7% un Japānā par +7.4%. Attīstības tirgos kāpums Āzijā bija +7.9% 
un Latīņamerikā +7.5% eiro valūtā. Baltijas tirgos 10 likvīdāko akciju 
indekss pieauga tikai par 2.8%. Obligāciju tirgos toni noteica Eiropas 
Centrālā banka, samazinot īstermiņa procentu likmes, ieviešot negatīvu 
depozīta likmi, lai cīnītos ar pārāk zemo inflāciju, kas kavē optimālu 
ekonomikas attīstību.  Tas veicināja visa veida obligāciju cenu kāpumu 
jūnijā un ceturksnī kopumā. Eiro korporatīvo obligāciju tirgū indeksa 
kāpums bija 2.4% bet likvīdāko obligāciju segmentā 1.9%. Kāpuma 
pamatā galvenokārt zemākas procentu likmes kā arī nedaudz zemākas 
riska prēmijas. Savukārt attīstības valstu obligāciju indeksa kāpums bija 
4.8%. Mūsu aprēķinātais indekss, kas atspoguļo diversificēta Latvijas 
obligāciju portfeļa ienesīgumu ceturkšņa laikā kāpa par +1.9%.

Šķiet, ka pēc relatīvi vājā pirmā ceturkšņa, pasaules ekonomika 
atguva tempu otrajā ceturksnī. Par to drīz varēs pārliecināties, redzot 
uzņēmumu peļņas datus un vēlāk no sākotnējām ceturkšņa IKP 
aplēsēm. To ietekmēja neierasti aukstais laiks un daži citi specifiski 
faktori. Tomēr tas šoreiz nav atstājis paliekošu ietekmi uz patēriņu 
vai uzņēmumu iepirkumiem un ASV kompāniju iepirkumu vadītāju 
regulārās aptaujas indekss ISM uzlabojas un signalizē par izaugsmi 
ekonomikā. Līdz ar to akciju tirgos šis IKP kritums tika uztverts kā 
izolēts incidents, neatstājot ietekmi uz akciju cenu kāpumu. Ķīnas 
nekustamo īpašumu bizness, ko daudzi jau ilgāku laiku uzskata par 
lielāko ekonomikas riska faktoru globālā mērogā, arī šoreiz šoka viļņus 
neradīja. Lielāka uzmanība bija pievērsta politiskajiem un militārajiem 
satricinājumiem Irākā un Ukrainā. Lai gan naftas cenas pieauga, 
tomēr cenu šoks izpalika, jo konflikts Irākā nav attīstījies atbilstoši 
pesimistiskākajiem karadarbības scenārijiem. Krievijas – Ukrainas 
konfliktā arvien vairāk pazīmju liecina, ka Krievijas aktivitātes rimstas 
un Maskavas akciju tirgus indekss MICEX pieauga par +9.1% pēc 9.0% 
krituma pirmajā ceturksnī. Taču kamēr saglabājas vērā ņemami Krievijas 
– Ukrainas konflikta eskalācijas riski mēs atturamies no ieguldījumiem 
Krievijas akciju tirgū. 

Eiro zonas aizņemšanās likmju etalons – Vācijas valdības 10-gadu 
obligāciju procentu likme samazinājās no 1.5% līdz 1.2%.  Arī eiro krīzes 
atblāzma samazinās, Itālijas 10-gadu obligāciju likmei noslīdot no 3.3% 
līdz 2.8%. Savukārt Latvijas valsts obligāciju tirgu būtiski ietekmēja 
Latvijas aizņemšanās starptautiskajos tirgos. Latvija aprīlī aizņēmās 
1 miljardu eiro, emitējot obligācijas ar dzēšanas termiņu 2024. gadā.  
Iegādājoties obligācijas no to izplatītāja, ienesīgums līdz dzēšanai 

bija 2.96%, kas par 1.44 procentpunktiem pārsniedza līdzīga termiņa 
Vācijas valsts obligāciju ienesīgumu. Jūnija beigās šo obligāciju likme 
bija samazinājusies līdz 2.45%, pārsniedzot Vācijas obligācijas likmi par 
1.26 procentpunktiem. Atzītā starptautiskā kredītu reitingu aģentūra 
S&P maija beigās paaugstināja Latvijas valsts kredītreitingu un jūnijā to 
pašu veica aģentūra Moody’s. 
Regulāri visa ceturkšņa gaitā veicām taktiskus darījumus akciju tirgos, 
atbilstoši situācijai tirgos. Akciju īpatsvaru aprīlī saglabājām praktiski 
nemainīgu. Līdzekļus ko saņēmām no Latvijas eiroobligāciju dzēšanas, 
ieguldījām Latvijas un Lietuvas valdību vietējās obligācijās. Maijā 
palielinājām akciju īpatsvaru par 5.9% punktiem, ieguldot teju visos 
reģionos, bet samazinājām eiro korporatīvo obligāciju īpatsvaru par 1% 
punktu. Jūnijā akciju īpatsvaru nemainījām, bet pārdevām daļu Latvijas 
ilgtermiņa eiroobligācijas, palielinot naudas īpatsvaru plānā. Pašreiz 
priekšroku dodam īsa un vidēja termiņa Latvijas un Lietuvas obligāciju 
iegādei. 
Sākot trešo ceturksni, saglabājam pozitīvu īstermiņa skatījumu uz 
akciju tirgiem, sagaidot labāku atdevi, nekā akciju tirgos. Salīdzinot ar 
jūnija sākumu, redzam kā apstākļi tirgū vairs nav tik labvēlīgi, jo peļņas 
prognozes samazinās. Tomēr pozitīvs aspekts ir zemākas procentu 
likmes. Arī dažādi īstermiņa indikatori liecina, ka akciju kāpuma iespējas 
dominē. Reģionāli, dosim priekšroku akciju tirgiem ASV, kur pašreiz ir 
aktīvāka naudas aprite ekonomikā un arī tirgus noskaņojuma rādītāji 
ir relatīvi spēcīgāki. Tikmēr Japānas tirgus prognozes vājinās. Tāpat 
arī peļņa un izaugsme attīstības tirgos nav tik spēcīga kā vēl pirms 
mēneša.

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

LR valsts obligācijas   31,2%

Depozīti   10,5%

Naudas līdzekļi   -0,8%

Citas obligācijas   28,2%

Akcijas   30,9%

Latvija 43,2%

Rietumeiropa 15,5%

Austrumeiropa 13,8%

ASV 10,9%

Japāna 4,2%

Attīstības tirgi 12,4%



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam  2 044 607 EUR apmērā  un turētājbankai 242 124 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

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.


