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VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA IEGULDĪJUMU POLITIKA

Pārvaldnieki: Edgars Makarovs
Zigurds Vaikulis 
Harijs Beķeris

Turētājbanka: AS  “Parex  banka”
Darbības sākums: 2003. gada 7. janvāris
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.50% gadā

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Daļas un aktīvu vērtība 10 lielākie ieguldījumi

(LVL) Bank of Ireland  2.95%  28/09/2010 EUR 6.35%

Daļas vērtība Francijas valdības vērtspapīri 3.50% 12/07/2009 EUR 4.25%

Neto aktīvu vērtība Depozīts Danske Bank LVL 3.90%
Depozīts Parex Banka LVL 3.89%

Somijas valdības vērtspapīri 4.38% 04/07/2019 EUR 3.89%

Depozīts Danske Bank LVL 3.88%

Depozīts Swedbank LVL 3.40%

Lietuvas valdības vērtspapīri 0.00% 20/05/2010 EUR 3.19%

Finance for Danish Industry  1.35%  23/03/2010 EUR 2.91%

Depozīts Swedbank LVL 2.86%

Pārvaldīšanas izmaksas

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums Sadalījums pēc aktīvu veidiem

IENESĪGUMS
Pēc stāvokļa uz 30.06.2009

3 mēn.
2.34% 4.85%
5.30% -

* - gada ienesīguma likmes tiek aprēķināti, lietojot ACT/365 metodi

30.06.2009
1.3594235

Plāns

78,299,209

31.03.2009
1.3283483

Kopš darbības sākuma *

Nozares vidējais svērtais

6 mēn. 1 gads 
3.51% 3.36%

-4.85%

3 gadi*

6.04%
-1.89%
-6.18%

77,064,686

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālāminētos vērtspapīrus Vēsturiskais

Plāna ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu,
galvenokārt veicot ieguldījumus ES dalībvalstu un Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu valsts, pašvaldību,
centrālo banku un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī
komercsabiedrību emitētos parāda un kapitāla vērtspapīros. Līdz 50%
no Plāna aktīviem var ieguldīt kapitāla vērtspapīros (akcijās un
ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus akcijās).

No Plāna aktīviem pārskata periodā tika segtas pārvaldīšanas izmaksas
247,577 LVL apmērā jeb 1.26 % no aktīvu vidējās vērtības periodā, kas
atbilst Plāna prospekta nosacījumiem.1.00
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Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus.
Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Šī gada otrais ceturksnis aizsākās kā tehnisks atsitiens riska aktīvos,
bet nu pāraudzis globāla mēroga optimisma vilnī, kas balstās uz
pārliecību, ka Centrālo banku un valstu valdību pūliņi ir attaisnojušies
un lielākās pasaules ekonomikas ir sākušas atveseļoties. Gan akciju,
gan korporatīvo un attīstības valstu obligāciju tirgi, gan arī naftas cenas
ir uzrādījušas rekorda cienīgus izaugsmes tempus.
Plāna dalībnieku skaits aizvadītajā ceturksnī ir turpinājis samazināties,
sarūkot par 10 936 cilvēkiem jeb 7.3%, līdz ar to kopējais dalībnieku
skaits ir noslīdējis zem 139 tūkstošiem. Plāna vērtība ceturkšņa laikā ir
pieaugusi par 2.3%, taču Pārvaldītāja piesardzības dēļ rezultāts ir bijis
zemāks par nozares vidējo svērto rādītāju. Savukārt kopš darbības
sākuma Plāns saglabā stabilu vietu pelnošāko aktīvo plānu augšgalā ar
4.8% ienesīgumu gada izteiksmē.
Pārskata periodā Pārvaldītājs turpināja palielināt ieguldījumu
ģeogrāfisko diversifikāciju. Latvijā uz ceturkšņa beigām ieguldīts 43.9%
Plāna līdzekļu jeb par 10.4 procenta punktiem (pp) mazāk nekā marta
beigās. Citās Eiropas Savienības valstīs ieguldījumu īpatsvars
palielināts par 11.1pp līdz 47.8%. Ieguldījumi ārpus ES, kur figurē,
galvenokārt, NVS valstis ir samazināti minimāli – par 0.7pp līdz 8.3%.
Uz ceturkšņa beigām vairāk kā puse no visiem aktīviem ir turēti eiro
(54.9%). Atlikusī daļa ir izvietota latos – 37.7% un ASV dolāros – 7.0%.
Nelielas izmaiņas skārušas arī aktīvu sadalījumu. Līdz ar pasaules
finanšu tirgos novēroto atlabšanu Pārvaldītājs lielāku uzsvaru lika uz
korporatīvajām obligācijām, to īpatsvaru palielinot par 4.8 procenta
punktiem līdz 30.4%. Savukārt valstu obligāciju īpatsvars ir samazināts
par 1.4pp līdz 25.4%. Minimālas izmaiņas ir depozītu un ieguldījumu
fondu daļā, palielinājums par attiecīgi 0.5pp un 0.2pp. Akciju
ekspozīcija saglabāta minimāla 0.9%. Minēto izmaiņu rezultātā brīvo
līdzekļu apjoms ceturkšņa laikā samazinājies par 4.1pp, sasniedzot
9.4% no aktīviem.
Investoru tiekšanās pēc riskantiem aktīviem nav bijusi labvēlīga etalona
obligāciju tirgum. Garajos termiņos ienesīgumi ir būtiski palielinājušies,
proti, ASV 10 gadu valdības obligāciju ienesīgums pašlaik ir ap 3.5-
3.7% - tātad tajos pat līmeņos, kur tas bija pirms Lehman bankrots
aizsāka panisko bēgšanu drošības aktīvos. Eirozonā ienesīgumu
kāpums

atpakaļ augšup nav bijis tik straujš. Vācijas 10 gadu papīru ienesīgums
joprojām ir stipri zem pērnā septembra līmeņiem (3.35%).
Iespaidīgās likviditātes devas banku sektorā, kā arī atjaunojusies
investoru vēlme uzņemties paaugstinātus riskus, kalpoja kā tramplīns
attīstības valstu parāda vērtspapīriem. Aizvadīto trīs mēnešu laikā
ieguldījumu atdeve attīstības valstu valdību eiroobligācijās ir bijusi ap 7%
(indekss JPM EMBI+), bet korporatīvajos papīros – vidēji ap 13% (JPM
CEMBI). Riska prēmijas atstājušas četrciparu teritoriju un atgriezušās
iepriekšējā gada septembra līmenī. Papildus vispārējam investoru
optimismam attiecībā uz attīstības valstu tirgiem, Krievijā pozitīvo toni
palīdzēja veidot naftas cenu kāpums.
Jau kādu laiku tirgū valda paradoksāla situācija – zemas kvalitātes
emitenti eiroobligāciju tirgū aizņemties nav spējīgi, bet kvalitatīvajiem
emitentiem šis tirgus ir pārlieku dārgs. Pārvaldītājs uzskata, ka šāda
situācija ilgstoši saglabāties nevar, un vairāki kvalitatīvi emitenti drīzumā
izies tirgū, piedāvājot ievērojamas prēmijas.
Savukārt, akciju tirgus kāpuma pamatiemesls ir iepriekšējais pārmērīgi
dziļais tirgus kritums apvienojumā ar piespiedu pārdošanas spiediena
izzušanu un vispārēju riska pārvērtēšanu. Investori pamazām ir
pieņēmuši domu, ka finanšu sistēmas sabrukuma nebūs, un ir izdarījuši
attiecīgas korekcijas savos valuācijas modeļos. Tomēr pašlaik
Rietumvalstu (ASV, Eiropa) akciju tirgus izskatās pārvērtēts un
Pārvaldītājs vēl nesteigs būtiski palielināt akciju īpatsvaru Plānā.
Pretēji tendencēm pasaulē, Latvijas ekonomikai veicās daudz grūtāk.
Bažas par budžeta izpildi un ar to saistīto starptautisko aizdevumu
saņemšanu kulmināciju piedzīvoja jūnijā. Naudas tirgū dominēja latu
pārdošana pret eiro, kā rezultātā radītais latu iztrūkums pacēla naudas
tirgus indeksu RIGIBOR neredzētos līmeņos – jūnija beigās 3 mēnešu
indekss, lai arī nedaudz nokrities, tika fiksēts pie 24.20 punktiem. Tas
ļāva pagarināt depozītus par augstākām procentu likmēm.
Turpmākajos mēnešos pārvaldītājs meklēs iespējas iegādāties
korporatīvās Austrumeiropas obligācijas jaunajās emisijās. Tāpat tiks
turpināts daļu Plāna aktīvu izvietot depozītos. Netiek arī izslēgtas
taktiskas īstermiņa pozīcijas Plāna ienesīguma palielināšanai.
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