
SEB Latvijas plāna līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 
par 2005. gada 3. ceturkšņa rezultātiem

 Investīciju mērķis un politika 

Galvenie rādītāji

Daļas vērtība
Pārskata perioda sākumā (LVL)  1,1063373
Pārskata perioda beigās (LVL)  1,1163388

Ienesīgums
3 mēnešu  3,58%
6 mēnešu  3,82%
12 mēnešu  4,85%
Kopš Plāna darbības sākšanas dienas  4,05%

Plāna aktīvu vērtība
Pārskata perioda sākumā (LVL)  372 715
Pārskata perioda beigās (LVL)  401 280
Pārvaldīšanas izmaksas – komisĳa  
pārvaldītājam un turētājbankai (LVL)  1 283

10 lielākie ieguldījumi

LR 5.125% 14/Feb/2013  10,29%
Depozīti LHZB  8,97%
Depozīti SEB Latvĳas Unibankā  8,47%
LR 5.625% 8/May/2007  8,00%
LR 3.3750% 04/Feb/2010  7,61%
Depozīti NORD/LB  6,65%
LR 4.75% 2/Apr/2014  6,32%
LR 8.125% 26/Jan/2006  5,97%
Depozīti Sampo Bankā  5,37%
Depozīti Parekss Bankā  4,73%

Ienesīguma salīdzinājums (30.09.2005.)

Daļas vērtības pieaugums

Plāna ieguldījumu struktūra (30.09.2005.)

* Valsts fondēto pensĳu shēmas ieguldījumu plānu ar saba-
lansētu ieguldījumu stratēģĳu vidējais svērtais ienesīgums.

SEB 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.

LR vērtspapīri 
43,34%

Nauda
2,00%

Akcĳas
0,87%

Korporatīvās obligācĳas
5,93%

Ķīlu zīmes 
9,32%

Depozīti 
38,53%



Šis ziņojums ir tikai informatīvs materiāls un nav iecerēts kā rekomendācĳa konkrētu lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū.

Plāna darbības rezultāti

♦ Plāna ienesīgums 2005. gada 3. ceturksnī bĳa
3,58% gadā. Plāna ienesīgums kopš tā darbības 
sākuma 2003. gada 7. janvārī bĳa 4,05% gadā.
♦ Latvĳas finanšu tirgū 3. ceturkšņa laikā 
starpbanku latu procentu likmes ar termiņu 
līdz vienam mēnesim ir mazliet pieaugušas, 
savukārt garākas likmes ir turpinājušas kritumu. 
Tā īstermiņa RIGIBOR likmes pieauga par 0,05–
0,12 procentpunktiem, trīs mēnešu likme palika 
2,80% līmenī, bet sešu un 12 mēnešu RIGIBOR 
likmes ir samazinājušās a�iecīgi par 0,05 un 0,10 
procentpunktiem līdz 2,81% un 2,92%. 
♦ Otrreizējā latu parāda vērtspapīru tirgū 
bĳa novērojama īstermiņa valsts parādzīmju 
ienesīguma palielināšanās, tam sasniedzot  
2,3–2,55% līmeni. Ilgtermiņa latu obligācĳu
ienesīgums palika 3,10–3,20% līmenī. Latvĳas valsts
latu obligācĳu un parādzīmju ienesīguma likmes 
joprojām ir augstākas par tāda paša termiņa un 
riska vērtspapīru ienesīguma likmēm eiro valūtā. 
Ceturkšņa laikā šī starpība ir samazinājusies līdz  
5–25 procentpunktiem. 
♦ 3. ceturkšņa laikā notika viena sešu mēnešu valsts 
parādzīmju izsole un trīs viena gada parādzīmju 
izsoles. Līdz ar labo valsts budžeta izpildi Valsts 
kasei nebĳa lielas nepieciešamības pēc latu 
resursiem, tādēļ arī ienesīguma likmes šajās izsolēs 
bĳa salīdzinoši zemas – 2,3–2,4%.
♦ No Latvĳas uzņēmumiem šī gada trešajā ceturksnī 
ķīlu zīmes emitēja BTB. Šie vērtspapīri tika iegādāti 
arī fonda portfelim.
♦ Savukārt Baltĳas akcĳu tirgū 3. ceturksnī atkal 

atsākās kāpums, arī Rīgas Fondu biržas akcĳu
indekss pieauga par 18,5%.
♦ 2005. gada 3. ceturksnī Plāna aktīvi ir 
palielinājušies par 7,6% līdz 400 tūkstošiem latu.

Investīciju vides prognoze

♦ Latvĳas finanšu tirgū joprojām ir vērojams latu 
resursu pārpalikums, ko nespēja apturēt arī Latvĳas
Bankas veiktā komercbanku obligāto rezervju likmes 
paaugstināšana. Ņemot vērā labo valsts budžeta 
izpildi, tirgū varētu saglabāties kvalitatīvu latu 
vērtspapīru trūkums. 
♦ Ņemot vērā latu resursu pārpalikumu Latvĳas
finanšu sistēmā, sagaidāms, ka pieprasījums valsts 
vērtspapīru izsolēs būs ļoti liels, savukārt Valsts 
Kases piedāvātā procentu likme – visai zema.
♦ Sagaidāms, ka arī nākamo mēnešu laikā 
turpināsies ilgtermiņa pakāpeniska latu procentu 
likmju samazināšanās eiro procentu likmju 
virzienā.

4. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

♦ Ilgtermiņa valsts obligācĳu izsole paredzēta tikai 
gada beigās, un iegādāties obligācĳas otrreizējā 
tirgū nav izdevīgi. Tas ievērojami samazina 
plāna ieguldīšanas 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.

 SEB Latvijas plāna pārvaldnieka ziņojums 

Plāna nosaukums: SEB Latvĳas plāns
Pārvaldītāja nosaukums: SEB Unifondi
Pārvaldnieks: Arnis Mālbergs
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 –  
SEB aktīvais plāns, SEB sabalansētais plāns, SEB Latvĳas plāns un SEB Eiropas plāns – un individuālos ieguldījumu 
portfeļus.

Tehniskā informācija


