
Optimus Latvijas plāna līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 
par 2005. gada 1. ceturkšņa rezultātiem

 Investīciju mērķis un politika 

Galvenie rādītāji

Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (LVL) 1,0754594
Pārskata perioda beigās (LVL) 1,0952923

Ienesīgums

3 mēnešu 7,58%
6 mēnešu 5,89%
12 mēnešu 4,66%
Kopš Plāna darbības sākšanas dienas 4,11%

Plāna aktīvu vērtība

Pārskata perioda sākumā (LVL) 300 563
Pārskata perioda beigās (LVL) 344 416

Pārvaldīšanas izmaksas – komisĳa  
pārvaldītājam un turētājbankai (LVL) 1 056

10 lielākie ieguldījumi

Latvĳas valsts obligācĳas (14.02.13.) 11,58%
Latvĳas valsts obligācĳas (08.05.07.) 9,35%
Latvĳas valsts obligācĳas (04.02.10.) 8,78%
Depozīti Hipotēku bankā 8,66%
Latvĳas valsts obligācĳas (02.04.14.) 7,34%
Latvĳas valsts obligācĳas (26.01.06.) 7,14%
Depozīti Latvĳas Unibankā 6,77%
Depozīti Sampo bankā 6,07%
Depozīti bankā NORD/LB Latvĳa 5,86%
Depozīti Hansabankā 4,94%

Optimus Latvĳas plāns (Plāns) balstās uz Latvĳas ekonomikas a�īstību un izmanto tās radītās iespējas 
pensĳu kapitāla palielināšanai. Visi Plāna līdzekļi tiek ieguldīti, strādā un pelna Latvĳā, kas dod papildu 
stimulu Latvĳas tautsaimniecības a�īstībai. Straujāka ekonomiskā izaugsme dod iespēju nodrošināt 
arī straujāku pensĳas kapitāla pieaugumu un lielākas pensĳas. 15% ieguldījumu var tikt izvietoti Rīgas 
Fondu biržas oficiālajā sarakstā iekļautajās akcĳās. Pārējie ieguldījumi – augstas drošības fiksēta ienākuma 
vērtspapīros un banku depozītos.

Ienesīguma salīdzinājums (31.03.2005.)

Daļas vērtības pieaugums

Plāna ieguldījumu struktūra (31.03.2005.)

* Valsts fondēto pensĳu shēmas ieguldījumu plānu ar saba-
lansētu ieguldījumu stratēģĳu vidējais svērtais ienesīgums.
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Šis ziņojums ir tikai informatīvs materiāls un nav iecerēts kā rekomendācĳa konkrētu lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū.

Plāna darbības rezultāti

♦ Plāna ienesīgums 2005. gada 31. martā (kopš tā 
darbības sākuma 2003. gada 7. janvārī) bĳa 4,11% gadā.
Plāna ienesīgums 2005. gada 1. ceturksnī bĳa 7,58%
gadā.
♦ Plāna rezultāti pārskata periodā, salīdzinot ar 
nozares vidējo rādītāju, ir nedaudz zemāki, jo Plāna 
ieguldījumu stratēģĳa bĳa konservatīva. Neliela daļa
līdzekļu šajā ceturksnī tika ieguldīta SAF Tehnika 
akcĳās, bet galvenokārt ieguldījumi tika veikti Latvĳas
valsts fiksēta ienākuma vērtspapīros, kas nodrošināja
stabilu Plāna daļas vērtības pieaugumu. Ieguldījumu 
īpatsvars banku depozītos tika uzturēts līdzšinējā 
līmenī – 36,0% no Plāna aktīviem.
♦ Kā jau prognozējām, Latvĳas finanšua tirgū 1.
ceturkšņa laikā bĳa vērojama diezgan strauja gan
starpbanku latu procentu likmju, gan latu parāda 
vērtspapīru ienesīguma likmju samazināšanās. 
Piemēram, sešu un 12 mēnešu RIGIBOR likmes 
ir samazinājušās a�iecīgi par 1,09 un 0,95
procentpunktiem līdz 3,19% un 3,31%.
♦ Ievērojami samazinājies valsts obligācĳu ienesīgums
Rīgas Fondu biržā. Piemēram, desmit gadu obligācĳu
ienesīgums ir samazinājies no 4,35% līdz 3,90%.
♦ Gada 1. ceturksnī notika viena valsts parādzīmju 
izsole un divas piecu gadu obligācĳu izsoles. Valsts
sešu mēnešu parādzīmju izsolē janvāra sākumā 
vidējais ienesīgums bĳa 3,12%. Piecu gadu obligācĳu
izsolē februārī  vidējais ienesīgums bĳa 3,50%, bet
marta izsolē jau tikai 3,30%.
♦ Šajā ceturksnī notika vairākas korporatīvo ķīlu 
zīmju un obligācĳu izsoles. Ķīlu zīmes emitēja Latvĳas
Hipotēku un zemes banka un Baltic Trust Bank, bet 
Parex banka emitēja 3 gadu obligācĳas. Daļa fonda

līdzekļu tika ieguldīti šajos vērtspapīros, tādējādi 
vairāk diversificējot ieguldījumu portfeli.
♦ Latvĳas akcĳu tirgus piedzīvoja jauna kapitāla
pieplūdi un strauju akcĳu cenu kāpumu pirmajā
ceturksnī, un to varētu saistīt ar līdzekļiem, ko investori 
bĳa ieguvuši pēc Hansapank akcĳu atpirkšanas
piedāvājuma un vēlējās ieguldīt šajā pašā reģionā.

Investīciju vides prognoze

♦ Latvĳas finanšu tirgū pēdējā laikā ir vērojams latu
resursu pārpalikums, un gaidāms, ka valsts vērtspapīru 
izsolēs būs liels pieprasījums. Valsts budžeta izpildes 
rādītāji ir labi, un šogad valsts neplāno aizņemties 
daudz resursu. Līdz ar to gaidāms, ka latu procentu 
likmes varētu saglabāties pašreizējā līmenī vai pat 
samazināties.
♦ Latu procentu likmes varētu palielināties gadījumā, 
ja pieaugtu eiro procentu likmes, bet, tā kā Eirozonā 
ekonomikas a�īstības tempi ir samērā lēni, tad maz
ticams, ka eiro procentu likmes palielināsies.
♦ Latvĳas akcĳu tirgū turpmāk gaidāms lēnāks RFB
kotēto akcĳu cenu kāpums nekā 1. ceturksnī.

2. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

♦ Ilgtermiņa valsts obligācĳu izsole paredzēta tikai
gada beigās, un iegādāties obligācĳas otrreizējā
tirgū nav izdevīgi. Tas ievērojami samazina Plāna 
ieguldījumu iespējas, tāpēc tiks palielināts ieguldījumu 
īpatsvars banku depozītos.
♦ Saglabāsim konservatīvu ieguldījumu stratēģĳu.
Ieguldījumus veiksim fiksēta ienākuma vērtspapīros un
banku depozītos. Maksimāli izmantosim ieguldījumu 
iespējas Latvĳas korporatīvo emitentu obligācĳās.

 Optimus Latvijas plāna pārvaldnieka ziņojums 

Plāna nosaukums: Optimus Latvĳas plāns
Pārvaldītāja nosaukums: SEB Unifondi
Pārvaldnieks: Sandis Anderšmits
Turētājbanka: SEB Latvĳas Unibanka
Plāna darbības sākums: 07.01.2003.
Maksimālā atlīdzība par Plāna pārvaldi: 1,30%

Ieguldījumu pārvaldes akcĳu sabiedrība SEB Unifondi: Unicentrs, Ķekavas pag., Rīgas raj., 
LV-1076, tālr. 7779925; fakss 7215386, www.seb.lv, e-pasts: unifondi@seb.lv

SEB Unifondi ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas pārvalda atklātā pensĳu fonda SEB Unipensĳa plānus  
UNI-Aktīvais, UNI-Sabalansētais un UNI-Eiropensĳa, atvērto ieguldījumu fondu Latu rezerves fonds, slēgto 
ieguldījumu fondu Nekustamā īpašuma fonds, valsts fondēto pensĳu shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus –
Optimus aktīvais plāns, Optimus sabalansētais plāns, Optimus Latvĳas plāns un Optimus Eiropas plāns – un 
individuālus ieguldījumu portfeļus.

Tehniskā informācija




