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Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2015.09.30 2015.12.31 2016.03.31 2016.06.30 2016.09.30 2016.12.31

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,2141902 2,2493982 2,2369941 2,24696 2,2737737 2,3050125

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 712 142 375 747 754 947 761 313 797 790 291 965 828 746 111 870 874 924

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā,  % 1,37% 2,58% 2,47% 5,30% 11,76% 62%

Gada procenti* 2,61% 3,77% 3,51%

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

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas Republikas obligācijas 181004 EUR 6,7%

Lyxor USD 10Y Inflation Breakeven obligāciju fonds USD 4,0%

Lietuvas valdības obligācijas 200527 EUR 3,5%

iShares MSCI EMU UCITS ETF akciju fonds EUR 3,3%

DB X-Trackers MSCI USA akciju fonds EUR 3,0%

iShares Core S&P 500 UCITS akciju fonds USD 3,0%

Lietuvas valdības obligācijas 210828 EUR 2,9%

UBS ETF MSCI EMU UCITS akciju fonds EUR 2,8%

Amundi ETF MSCI Emerging Markets akciju fonds EUR 2,8%

SSGA Japan Index Equity-I JPY akciju fonds JPY 2,7%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi

Ieguldījumu plāna daļas vērtība
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“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 31.12.2016)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā uz 2016. gada 31. decembri bija EUR 1146,14 
miljoni jeb 41,47% tirgus daļas. “Dinamikas” aktīvi veido 31,51%  no 
līdzekļu pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība 41,5%

SEB Wealth Management 24,2%

CBL Asset Management 14%

Pārējie 20,3%

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


Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais 2016. gada ceturtā ceturkšņa  pieaugums pārvaldītāju 
plānos ar aktīvu stratēģiju (***) bija 1,07%. Plāna īstenotā ieguldījumu 
politika ir devusi rezultātu 1,37%. Plānos ar aktīvu stratēģiju vidējais 
svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 2,34%, bet “Dinamikas” 

pieaugums bija 2,47%.
Lai objektīvi novērtētu ieguldījuma ienesīgumu ilgtermiņa uzkrāšanas 
produktiem (tai skaitā pensiju plāniem), rezultātu salīdzinājumu 
ieteicams veikt par laika periodu, kas nav mazāks par gadu. 

2016. gada 4. ceturksnis ieguldījumu plānam Dinamika noslēdzās ar 
1,37% daļas vērtības pieaugumu, kas, salīdzinot ar 3. ceturksni (1,2%), 
atspoguļo plāna veiksmīgo darbību, savukārt divu gadu griezumā 
daļas vērtība ir pieaugusi par 5,3%, bet trīs gadu griezumā pieaugums 
sasniedz nepilnus 11,8%. 
Būtiskākais notikums eiro obligāciju tirgos bija Eiropas Centrālās 
bankas (ECB) lēmums pagarināt stimulējošu monetāro politiku (aktīvu 
iegādes programmu) līdz 2017. gada decembrim, bet samazināt 
iegādes apmēru līdz 60 miljardiem eiro. Papildus tika nolemts atstāt 
procentlikmes nemainīgas un veikt nelielas izmaiņas aktīvu iegādes 
programmas nosacījumos. Lai gan šis lēmums tirgiem kopsummā nebija 
negaidīts, tas kļuva par vienu no galvenajiem jautājumiem ceturkšņa 
griezumā investoriem, apsverot dažādas iespējas par ECB monetāro 
politiku. Ar decembra lēmumu ECB norāda, ka sagaida straujāku 
ekonomikas izaugsmi un inflācijas pieaugumu nākamajos ceturkšņos. 
Arī ASV Centrālā banka paaugstināja procentu likmes, atspoguļojot 
uzlabojumu darba tirgū un ekonomikas izaugsmes prognozēs. 
Ceturkšņa laikā Eirozonas etalona likme (Vācijas valdības 10 gadu 
obligācijas ienesīgums) būtiski svārstījās. Oktobra sākumā likme 
bija -0,11%, ceturkšņa laikā sasniedza +0,39%, bet uz decembra 
beigām  likme palika +0,20% apmērā. Pieaugoša tendence arī 
Spānijas 10 gadu obligāciju likmēs (pieauga par 0,5 procentpunktiem, 
sasniedzot 1,38%) un Francijas 10 gadu obligāciju likmēs (pieauga par 
0,5 procentpunktiem, sasniedzot 0,68%). Procentlikmēm pieaugot, 
samazinās obligāciju cena, kas atstāj negatīvu ietekmi uz obligāciju 
vērtību. Tādējādi arī galvenajos obligāciju tirgus segmentos ir vērojami 
kritumi. Eirozonas valdību salīdzinošā indeksa vērtība samazinājās 
par 2,9%, bet raksturojošais indekss ieguldījumiem Eirozonas likvīdo 
uzņēmumu un banku obligāciju tirgū saruka par 1,5%. Līdzīgas 
tendences ir arī Latvijas obligāciju tirgū, un ceturkšņa griezumā 

raksturojošais indekss ieguldījumiem Latvijas valdības obligācijās 
samazinājās par 1,6%.
Turpinoties pozitīvām makroekonomiskajām prognozēm pasaulē, arī 
akciju tirgos ir saglabājies pieaugums, lai gan ar izteiktām reģionālām 
atšķirībām. Ļoti labs rezultāts ir bijis ieguldījumiem ASV akciju tirgos, 
kur pieaugums sasniedza +10,1% (būtisku daļu no šī rezultāta 
veido 6,8% dolāra vērtības pieaugums, kas atstāj pozitīvu rezultātu 
uz ieguldīšanas rezultātiem eiro). Spēcīgs pieaugums arī Japānas 
akciju tirgos (+6,4%) un Eirozonas akciju tirgos (+8,0%). Pēc straujā 
pieauguma iepriekšējos ceturkšņos attīstības valstu akciju tirgos 
neliela atelpa (+2,0%), bet turpinājies pieaugums Baltijas tirgos 
(+7,9%). 
Ceturksni sākām ar piesardzīgu pozīciju akciju tirgos, taču pakāpeniski 
paaugstinājām akciju ieguldījumu, noslēdzot ar 29,6% akciju 
ieguldījumu īpatsvaru diversificētā pasaules akciju tirgū. Ņemot 
vērā straujo procentlikmju kāpumu, ceturkšņa laikā veicām vairākus 
darījumus, izmantojot iespēju iegādāties obligāciju ar augstāku 
ienesīgumu (un zemāku cenu). Šīs taktiskās izvēles ietvaros veicām 
gan ieguldījumus jaunos emitentos, gan izmantojām uzkrātās naudas 
rezerves, lai palielinātu īpatsvaru jau esošajos ieguldījumos.  Tādējādi 
decembra beigās ieguldījumu īpatsvars Latvijas valdības obligācijās 
sastādīja 12,3%, Lietuvas valdības obligācijās – 18,3%, bet ieguldījumi 
dažādu uzņēmumu obligācijās – 8,7%. 
Ekonomikas trauslā izaugsme Rietumvalstīs un nesabalansētā 
attīstība Ķīnā liek mums būt piesardzīgiem akciju tirgos. Janvārī 
sekosim uzņēmumu ceturtā ceturkšņa peļņas rādītājiem un nākamo 
periodu peļņas prognozēm. Uzņēmumu peļņas stabilizācija būtu labs 
pamats akciju cenu kāpumam, bet, ja prognozes pasliktināsies, tad var 
sagaidīt cenu lejupslīdi. Arī turpmāk sekosim līdzi notikumiem tirgos, 
veicot nepieciešamās taktiskās vai stratēģiskās izmaiņas.

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

Citi ieguldījumi  4,9%

Depozīti 6,5%

Naudas līdzekļi 2,3%

Citas obligācijas 43,9%

LR valsts obligācijas 12,3%

Akcijas 30,1%

Citi 3,7%

Ziemeļamerika 12,3%

Attīstības valstis 9%

Austrumeiropa 33,8%

Rietumeiropa 16,3%

Latvija 24,9%

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

Ieguldījumu politika

2016. gada ceturtajā ceturksnī no ieguldījumu plāna aktīviem tiek 
segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  1 854 241 EUR apmērā  un 
turētājbankai 277 070 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.

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.


