Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „INVL ASSET MANAGEMENT”
Ieguldījumu plāns „INVL KONSERVATĪVAIS 58+”
Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2018. gada II ceturksni

INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU PLĀNU
Pārvaldnieks:
Turētājbanka:
Revidents:
Plāna darbības sākums:
Atlīdzība par plāna pārvaldi:
Maksājuma pastāvīgā daļa
Maksājuma mainīgā daļa
Atskaites valūta:

Aleksejs Marčenko
AS SEB banka
PricewaterhouseCoopers SIA
21.01.2003.
0,8%
0,25%
EUR

IEGULDĪJUMU POLITIKA
Ieguldījumu plānam ir noteikta konservatīva ieguldījumu politika.
Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās zonas valstu ar augstu kredītreitingu
valdību un starptautisku finanšu institūciju un komercsabiedrību
emitētos parāda vērtspapīros, kā arī banku termiņnoguldījumos,
kas nodrošina šī Ieguldījumu plāna investīciju stabilitāti.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI
IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBAS
31.03.2018
30.06.2018
Daļas vērtība, EUR
2,530245
2,521349
Līdzekļu vērtība, EUR
21 208 699
21 954 147
IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMS
3 mēn.
6 mēn.
1 gads No darbības
				sākuma
Plāns
-0,35%
-0,58%
0,79%
3,77%
Nozares vidējais
-0,34%
-0,77%
-0,23%
n/a
PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS
Aprēķinātā turētājbankas komisija ceturksnī
EUR 4 591
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja pastāvīgā komisija ceturksnī EUR 38 478
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja mainīgā komisija ceturksnī EUR
0

IEGULDĪJUMU PORTFEĻA STRUKTŪRA

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Šis ziņojums ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu
ienesīgumu nākotnē.
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PLĀNA DARBĪBAS REZULTĀTI
Uz 2018. gada 2. ceturkšņa beigām Ieguldījumu plānā „INVL
Konservatīvais 58+” dalību bija pieteikuši 18 247 pensiju
2. līmeņa dalībnieki un Plāna aktīvi sasniedza 21 954 147 EUR.
Plāna 2. ceturkšņa ienesīgums uz 2018. gada 30. jūniju bija
-0,35%, savukārt citu pensiju 2. līmeņa nozares konservatīvās stratēģijas pensiju plānu ienesīgums aizvadītajā ceturksnī
vidēji veidoja -0,34%.
Plāna aktīvos komercsabiedrību parāda vērtspapīru apjoms
2. ceturkšņa laikā palielinājās par 0,98% p.p. un uz 2018. gada
30. jūniju veidoja 27,18%.
Ieguldījumu īpatsvars valsts un pašvaldību emitētajās obligācijās un parādzīmēs 2. ceturkšņa laikā samazinājās un ceturkšņa
beigās veidoja 23,67%.
2. ceturkšņa laikā termiņnoguldījumu apjoms Plāna aktīvos
samazinājās un sasniedza 29,87% perioda beigās.
Ieguldījumu fondu apliecību īpatsvars Plāna aktīvos ceturkšņa
beigās bija 8,37%. Ir svarīgi atzīmēt, ka minēto ieguldījumu
fondu portfeļus veido fiksētā ienākuma vērtspapīri.

PLĀNA DARBĪBU IETEKMĒJOŠĀS FINANŠU VIDES
RAKSTUROJUMS
2018. gada 2. ceturksnis finanšu tirgiem bija diezgan labvēlīgs. Pēc būtiskā krituma 2018. gada pirmajā ceturksnī, attīstīto valstu akciju cenas stabilizējās un sāka pakāpeniski
pieaugt. Tomēr attīstības tirgos lejupslīde turpinājās. Arī fiksētā ienākuma vērtspapīriem otrais ceturksnis nebija pārāk
labvēlīgs – obligāciju cenas samazinājās dolāra bāzes likmju
celšanas dēļ.
Notikumi, kuri noteica šādu finanšu aktīvu cenu dinamiku,
galvenokārt bija saistīti ar stingrākas monetārās politikas
ieviešanu ASV un Eiropā, kā arī ar ASV prezidenta lēmumu
īstenot vairākus protekcionisma pasākumus, gavenais no
kuriem bija plaša no Ķīnas importēto preču klāsta aplikšana ar paaugstinātām (līdz 25%) ievedmuitām. ASV protekcionisms draud izraisīt tirdzniecības karu starp nozīmīgākajām pasaules ekonomikām – ASV, Ķīnu, ES, kas
varētu kaitēt pasaules ekonomikai kopumā un visvairāk –
attīstības valstīm.
2.ceturksnī ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) turpināja
paaugstināt bāzes likmi. Jūnija sēdē tika pieņemts lēmums
celt likmi vēl par 0,25% – šobrīd ASV FRS bāzes likme ir diapazonā no 1,75% līdz 2%. Tā šogad bija otrā reize, kad FRS
paaugstināja bāzes likmi. Dolāra likmes kāpums ved pie fiksēta ienākuma vērtspapīru ienesīguma pieauguma un cenu
samazināšanās.

Eiro zonā pagaidām likmju celšana nav novērojama, bet arī
šeit arvien biežāk dzirdams par pāreju uz stingrāku monēto
politiku. Jūnijā Eiropas centrālās bankas sēdē tika piņemts
lēmums sākot ar šī gada septembri samazināt eiro zonas obligāciju izpirkšanas apjomus līdz 15 miljardiem eiro mēnesī
no pašreizējiem 30 miljardiem, bet decembrī – izbeigt izpirkšanu (kvantitatīvo mīkstināšanu).
2018. gada 2. ceturksnī ASV akciju indekss S&P500 pieauga par 2,86%, sasniedzot 2716,31. Vācijas indekss DAX šaja
periodā pieauga par 0,67%, Francijas CAC40 indekss palielinājās par 2,1%, Spānijas IBEX nokrita par 0,12%, Itālijas FTSE
MIB samazinājās par 4,37%.
Augstā ienesīguma korporatīvo obligāciju riska prēmijas
palielinājās – tā, 10 gadu CDS indekss iTRAXX Crossover,
kas raksturo galvenokārt augstā ienesīguma obligāciju riska
prēmijas, pieauga par 36.22 bāzes punktiem līdz 402 bāzes
punktiem. 10 gadu CDS indekss iTRAXX Europe, kas raksturo galvenokārt investīciju reitinga korporatīvo obligāciju
riska prēmijas, palielinājās par 13,87 bāzes punktiem līdz
116,604 bāzes punktiem.
Naftas cenas ceturkšņa laikā turpināja pieaugt, Brent naftas barela cenai ceturkšņa beigās sasniedzot 77,85 ASV
dolārus. Neskatoties uz naftas cenu pieaugumu, attīstības
tirgos ceturkšņa laikā cenas nokritās. Piemēram, Krievijas
RTS indekss ceturkšņa laikā samazinājās par 7,62% līdz
1154,16, Brazīlijas indekss BOVESPA nokrita par 15,24% līdz
71766,52, bet Ķīnas Shanghai Composite indekss nokrita par
10,99% līdz 2813,177. No attīstības tirgiem tikai Indija parādīja
pozītīvu dinamiku – Indijas akciju indekss SENSEX pieauga
par 6,82%. Attīstības tirgus negatīvi ietekmēja dolāra likmju
kāpums, kā arī iespējamā tirdzniecības kara, kuru varētu
izraisīt ASV protekcionisma pasākumi, draudi. No attīstības
tirgiem negatīvu dinamiku otrajā ceturksnī demonstrēja
Turcijas tirgus, kur būtiskais inflācijas pieaugums veda pie
nacionālās valūtas devalvācijas – ceturkšņa laikā Turcijas lira
zaudēja ap 16,5% pret ASV dolāru.
2018.gada otrajā ceturksnī dolārs pieauga pret eiro – dolāra
kurss pieauga no 1,2324 dolāriem par 1 Eiropas valūtas vienību līdz 1,1684.

TURPMĀKĀ PLĀNA STRATĒĢIJA
Plānots ierobežot plāna obligāciju durāciju, ieguldot vērtspapīros ar īsāku durāciju un pārdodot valsts obligācijas ar
visgarāko termiņu līdz dzēšanai. Tas ļaus samazināt procentu
likmju pieauguma negatīvo ietekmi uz portfeļa vērtību. Iespējami ieguldījumi Baltijas valtu korporatīvajos parāda vērtspapīros – gadījumā, ja tirgū būs atbilstošas emisijas.
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