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Informācija par ieguldījumu plānu
Plāna nosaukums            Nordea aktīvais ieguldījumu plāns

 

Līdzekļu pārvaldītājs                IPAS Nordea Pensions Latvia
 

Pārvaldnieks                                                            Anne Leino
 

Turētājbanka                                                         AS Swedbank
 

Darbības sākums                              2008. gada 10. decembris
 

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas                          175 588 LVL

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība 
  31.03.2010. 30.06.2010. 30.09.2010. 

 

Daļas vērtība (LVL) 1.0546 1.0365 1.0595 
 

Ļīdzekļu vērtība 
(LVL) 13 476 471 15 477 543 17 384 329 

Ieguldījumu politika 
Plāna līdzekļi var tikt ieguldīti globāli kapitāla vērtspapīros, 
fiksēta ienākuma un naudas tirgus instrumentos un alternatīvos 
ieguldījumu veidos, ievērojot prospektā noteiktos ieguldījumu 
ierobežojumus. Līdz 50 procentiem no Plāna aktīviem var tikt 
ieguldīti kapitāla un citos tiem riska ziņā pielīdzināmos 
vērtspapīros. Šādu ieguldījumu īpatsvars var būt no 0 līdz 50 
procentiem no Plāna aktīviem. Veicot Plāna līdzekļu 
ieguldījumus, netiek piemērota īpaša aktīvu izvietošanas taktika 
pa tirgiem vai sektoriem. Plāna līdzekļus paredzēts ieguldīt 
galvenokārt ar ieguldījumu fondu starpniecību, kā arī ir iespējami 
tieši ieguldījumi augstāk minētajos instrumentos. 

Ieguldījumu portfeļa struktūra 

Termiņnoguldījumi
16.89%

Ieguldījumi akcijās
38.44%

Ieguldījumi uzņēmumu 
obligācijās

24.39%

Attīstības valstu obligācijās
14.41%

Citi, ieskaitot uzkrātās 
dividendes*

0.33%

Prasības uz pieprasījumu
5.52%

 

ES, izņemot LR
17.99%

ASV
9.06%

Latvija
22.43%

Citas
48.54%

Baltijas valstis
1.98%

 
10 lielākie ieguldījumi 

Ieguldījums Īpatsvars*, % 
  

Termiņnoguldījumi A/S Swedbank 9.70% 
  

Termiņnoguldījumi A/S DnB NORD 7.19% 
  

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR 4.02% 

  

Ishares III plc - Ishares Barclays Euro Cor Fund 3.90% 
  

ishares - iShares EURO Corporate Bond 3.86% 
  

XMUS GY (MSCI TRN USA) 3.67% 
  

XEMB GY EM. MARKET LIGUID EUROBOND I 3.66% 
  

XMEA GY ( MSCI EM EMEA Trn) 3.49% 
  

XMAS GY ( MSCI TRN Asia) 3.31% 
  

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield 3.28% 

* īpatsvars pret neto aktīviem 

Ieguldījumu plāna ienesīguma salīdzinājums  
Nordea aktīvā ieguldījumu plāna ienesīgums 2010. gada otrajā 
ceturksnī bija 2,21% pretstatā nozares vidējam ienesīgumam -
2,03%. Aktīvo ieguldījumu plānu kategorijā Nordea aktīvajam 
ieguldījumu plānam ir bijis trešais labākais ienesīgums. Plāna 
darbības rezultāts ir nedaudz labāks par nozares vidējo rādītāju, jo 
Plānam bija lielāks kapitāla vērtspapīru īpatsvars nekā vidēji 
pārējiem plāniem. Pieaugot investoru pārliecībai par ekonomiskas 
izaugsmes izredzēm, kapitāla vērtspapīru vērtība pieaug straujāk 
par citām aktīvu klasēm. Globālajai ekonomikai atkopjoties, 
paredzams, ka visstraujāk varētu pieaugt tieši kapitāla vērtspapīru 
vērtība. 

Pārvaldītāja komentārs  
Nestabilitāte akciju tirgos turpinājās arī 2010. gada trešajā 
ceturksnī. Pārliecinoši uzņēmumu pirmā pusgada darbības rezultāti 
stabilizēja akciju tirgu sniegumu jūlijā un augustā, bet augustā 
investoru noskaņojums atkal mainījās negatīvā virzienā. ASV 
ekonomikas rādītāji bija daudz vājāki nekā tika gaidīts, un akciju 
tirgos sāka dominēt bažas par globālās izaugsmes palēnināšanos. 
No otras puses, septembrī akciju tirgos atkal bija vērojama 
stabilizēšanās. Lai arī ekonomiskās izaugsmes temps ir 
samazinājies un nopietnākā atveseļošanās fāze jau ir aiz muguras, 
vairums investoru joprojām tic pakāpeniskai un pastāvīgai 
izaugsmei. Kamēr attīstības valstis uzņemas vadību un veicina 
globālās ekonomikas izaugsmi, attīstītajām valstīm joprojām ir 
problēmas ar augstu bezdarba līmeni un pieaugošu valsts parādu. 
Eiropā ekonomikas atveseļošanās balstās uz eksporta pieaugumu, 
pateicoties vājām eiro pozīcijām. Eiro nostiprināšanās septembrī 
samazināja eksporta apjomus un samazināja ASV un attīstības 
tirgos veikto investīciju ienesīgumu. 
Neskatoties uz periodisku cenu pieaugumu akciju tirgos, fiksēta 
ienesīguma vērtspapīru sniegums bija visai pesimistisks un 
visdrošāko valdības obligāciju ienesīgums sasniedza vēsturiski 
zemākos rādītājus. Labvēlīga monetārā politika veicināja 
kredītriskam ļoti pozitīvas vides veidošanos. Lai gan obligāciju 
ienesīgums sasniedzis vēsturiski zemāko līmeni, rika aktīvu, t.sk., 
kredītu un augsta ienesīguma finanšu instrumentu sniegums ir 
atgriezies šī gada pavasara līmenī. Patērētāju uzticības 
samazināšanās un pārāk zemi nodarbinātības rādītāji lielākajās 
valstīs liecina, ka izaugsme varētu būt drīzāk stagnējoša nevis ar 
tendenci attīstīties. ASV Federālo rezervju sistēma, kā arī dažas 
citas centrālās bankas ir norādījušas, ka atkal ir gatavas īstenot 
stimulējošu monetāro politiku, tādejādi atbalstot ekonomiskās 
izaugsmes tempa noturēšanu. 
2010. gada trešajā ceturksnī Nordea aktīvā ieguldījumu plāna 
ekspozīcija uzņēmumu akcijās pieaugusi līdz 38,4%, veicot jaunus 
ieguldījumus Baltijas ieguldījumu fondā. Palielinājušies arī 
ieguldījumi fiksēta ienesīguma finanšu instrumentos no 28,9% 
ceturkšņa sākumā līdz 39,1% ceturkšņa beigās, īpaši augsta 
ienesīguma finanšu instrumentos un uzņēmumu obligācijās. 2010. 
gada trešajā ceturksnī plāna darbības rezultāts kopš gada sākuma 
bija 3,36%, bet pēdējo 12 mēnešu ienesīgums – 5,54%. Nordea 
aktīvā ieguldījumu plāna sniegums ir mainīgs galvenokārt dēļ 
svārstībām akciju tirgos. Paredzams, ka arī turpmāk akciju tirgos 
valdīs nepastāvība, taču ilgtermiņā no uzņēmumu akcijām tiek 
sagaidīts pozitīvs rezultāts. Lielākā daļa plāna ieguldījumu akcijās 
izvietoti attīstības tirgos, no kuriem tiek gaidīts labs sniegums. 


