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IEGULDĪJUMU POLITIKA
Plāna mērķis ir ieguldīt līdzekļus fiksēta ienākuma un citos procentu ienākumus nesošos instrumentos, instrumentos kas ir denominēti
galvenokārt Latvijas latos, eiro valūtā un emitēti Eiropas Ekonomikas zonā. Šo instrumentu emitenti var būt dalībvalstis, kredītiestādes un
finanšu institūcijas, komercsabiedrības, kuru emitētie vērtspapīri tiek kotēti regulētajos fondu tirgos EEZ un ESAO valstīs. Plāna ieguldījumu
galvenais ģeogrāfiskais fokuss ir Eiropas Savienības dalībvalstis. Plāns veic līdzekļu ieguldījumus pārsvarā ar ieguldījumu fondu un biržas
fondu (Exchange traded funds) starpniecību, ievērojot Prospektā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus. Plāns var veikt tiešus līdzekļu
ieguldījumus augstākminētajā aktīvu klasē.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI
Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība
Daļas vērtība
(EUR)
Līdzekļu vērtība
(EUR)

30.12.2013

31.03.2014

30.06.2014

1.5704

1.5963

1.6177

18 859 885

19 697 619

20 565 542

Daļas vērtība

Pensiju plāna ienesīgums
3 mēn.

6 mēn.

12 mēn.

Plāns

1.34%

2.97%

4.31%

Nozares vidējais

1.41%

2.67%

3.47%

Daļas vērtība un neto aktīvi

Aktīvi, milj, EUR

1.64

23

1.62

21

1.60
19
1.58
1.56

17

1.54

15

1.52

13

1.50
11
1.48
1.46

Neto aktīvi

1.44

Daļas vērtība

9
7

IENESĪGUMA SALĪDZINĀJUMS
Nordea konservatīvā ieguldījumu plāna ienesīgums 2014. gada otrajā ceturksnī bija 1.34% salīdzinājumā ar nozares vidējo ienesīgumu 1.41%.
Pozitīvo sniegumu ir nodrošinājuši visi Plānam piederošie ieguldījumi. Vislielāko sniegumu uzrādīja attīstības tirgu obligācijas (2.8-5.30%).
Eirozonas valdību obligācijas šajā ceturksnī nopelnīja 1.6-3.9%. Gada trešajā ceturksnī ir gaidāms šo pozitīvo tendenču turpinājums, taču
mazākā mērā attiecībā uz relatīvi drošiem fiksētā ienākuma ieguldījumiem jo liela daļa peļņas potenciāla jau ir izsmelta.

10 lielākie ieguldījumi
Ieguldījums

Īpatsvars

iShares EUR obligācijas

4.13%

db-iboxx Vācijas valdības parādzīmju fonds

4.10%

iShares Markit iBoxx Eirozonas augsta ienesīguma fonds

4.02%

iShares Barclays Eiropas uzņēmumu (izņemot finanšu nozari) obligāciju fonds

3.95%

Nordea Augsta ienesīguma obligāciju fonds

3.86%

iShares Francijas valdības obligācijas

3.80%

Lyxor Eiropas uzņēmumu (izņemot finanšu nozari) obligāciju fonds

3.76%

iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5

3.70%

IShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds

3.69%

dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)

3.65%
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IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA
Ģeogrāfiskais sadalījums

Komercsabied
rību
obligācijas;
41.07%

Eiropa,
izņemot LR;
48.39%

Latvija;
15.11%

Citur; 5.03%

Attīstības
tirgu
obligācijas;
7.11%
Augsta
ienesīguma
obligācijas;
12.79%

ASV; 3.78%

Starptautiski;
27.69%

Portfeļa struktūra

Naudas tirgus
instrumenti;
7.22%
Valdības
obligācijas;
29.50%

Prasības uz
pieprasījumu;
2.32%

PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS
Līdz šim vājā ekonomiskā izaugsme 2. ceturksnī sāka atlabt. ASV vēl joprojām ir šīs izaugsmes galvenais dzinējspēks. Taču, arī Eiropā un citos
reģionos, arvien biežāk var novērot ekonomiskās izaugsmes pazīmes. Bažas par “cieto piezemēšanos” Ķīnā ir mazinājušās, šīs valsts ekonomikai
augot nedaudz lēnākos tempos nekā iepriekš prognozēts. Kā arī, lielāko centrālo banku īstenotā stimulējošā monetārā politika veicina globālās
ekonomikas attīstību. Rekordlēna atkopšanās no lielās finanšu krīzes jau ir prasījusi vairākus gadus un attīstības ātrums valstu starpā ir ļoti
atšķirīgs. Kamēr ASV Federālo Rezervju Sistēma jau ir sākusi samazināt veiktās monetārās politikas apjomu, Eiropas Centrālā Banka tikko
ieviesa kārtējo pasākumu kompleksu izaugsmes veicināšanai. Eiropas Centrālā Banka ir pirmā centrālā banka, kas ieviesa negatīvās noguldījumu
likmes. Neraugoties uz krasām atšķirībām starp valstīm un monetārajām politikām, paredzams, ka zemo likmju vide saglabāsies arī turpmāk un
finanšu tirgos vēl joprojām būs aktuāli investoru centieni rūpīgi piemeklēt instrumentus ar atbilstošu ienesīgumu.
Investoru attieksme pret attīstības valstīm kļuvusi pozitīvāka, tanī pat laikā vairāk izkristalizējoties arī šo valstu atšķirībām. Kopumā, attīstības
valstīs turpinās izaugsme, bet sagaidāms, ka tā saglabāsies zemā līmenī. Ģeopolitiskās spriedzes vēl joprojām saglabājas attīstības valstīs.
Krievijas un Ukrainas konfliktā nav redzamas situācijas uzlabojuma pazīmes, kā arī nemieri Irākā rada bažas par globālās naftas piegādes
drošību.

