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Līdzek ļu pārvald īšanas izmaksas  1,65% no plāna vidējiem aktīviem gadā 

 

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. 
 

DARB ĪBAS RĀDĪTĀJI 
Pensiju pl āna da ļas un pl āna l īdzek ļu vērt ība Pensiju pl āna ienes īgums 

  28.09.2012 31.12.2012 28.03.2013   3 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 
Daļas vērt ība 

(LVL) 1.1272743 1.1403394 1.1710 Plāns 2.75% 3.88% 6.07% 

Līdzek ļu vērt ība 
(LVL) 27 885 381 29 482 300 31 529 813 Nozares vid ējais 1.57% 2.68% 6.35% 

 

 

IENESĪGUMA SAL ĪDZINĀJUMS 
 
Nordea aktīvā ieguldījumu plāna ienesīgums 2013. gada pirmajā ceturksnī bija 2.75% salīdzinājumā ar nozares vidējo ienesīgumu 1.57% šajā 
pašā laika periodā. Plānam ir vairāk ieguldījumu kapitāla vērtspapīros nekā vidēji nozarē. Šo ieguldījumu vērtība piedzīvoja kāpumu līdzīgi kā 
2012. gada ceturtajā ceturksnī, līdz ar to Plāna darbības rezultāts arī šajā ceturksnī ir labāks par nozares sniegumu.  

 

10 lielākie ieguld ījumi 
Ieguld ījums Īpatsvars 

LR obligācijas 29.07.2016 5.47% 

db x-trackers ASV akciju ieguldījumu fonds 4.22% 

db x-trackers Eiropas akciju ieguldījumu fonds 4.10% 

iShares ASV S&P 500 akciju ieguldījumu fonds 4.01% 

Evli Krievijas rubļu fonds 3.98% 

db x-trackers attīstības tirgu likvīdo eiroobligāciju fonds  3.75% 

db-iboxx Vācijas valdības parādzīmju fonds 3.16% 

Nordea Augsta ienesīguma obligāciju fonds 2.99% 

Legg Mason Royce mazu uzņēmumu akciju fonds 2.67% 

Prasības uz pieprasījumu 2.61% 
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IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA 
 

PĀRVALD ĪTĀJA KOMENTĀRS 
 
2013.gads tirgos iesākās ar pozitīvu noskaņojumu. Ieguldījumi mazāk riskantos finanšu instrumentos tika nomainīti uz riskantākiem, kas noveda 
pie procentu likmju kāpuma. Viens no ievērojamākajiem notikumiem šajā ceturksnī notika valūtu tirgos - japāņu jena būtiski kļuva vājāka attiecībā 
pret citām valūtām. Vērtības kritums bija rezultāts nesen izveidotajam valdības plānam paātrināt ekonomikas izaugsmi Japānā un izbeigt 
deflācijas ciklu, kas valstī ir dominējis divu dekāžu garumā. 

Februāra beigās Itālijā notika parlamenta vēlēšanas, kā rezultātā piepildījās viens no sliktākajiem scenārijiem un Eiro zonas parādu krīze kārtējo 
reizi nokļuva uzmanības centrā. Neviena no partijām nesasniedza pārliecinošu vairākumu, līdz ar to iespēja izveidot funkcionējošu valdību 
izrādījās maza. Kopumā finanšu tirgi negatīvi noreaģēja uz paaugstināto nenoteiktības līmeni Eiropā, taču kapitāla vērtspapīru tirgi atguvās 
salīdzinoši ātri. Fiksēta ienesīguma tirgos pieauga t.s. bez-riska noskaņojums, līdz ar to pieauga pieprasījums pēc stabiliem finanšu instrumentiem 
un samazinājās procentu likmes. Banku krīzei Kiprā vairs nebija ievērojamas ietekmes uz noskaņojumu globālajos finanšu tirgos. 

2013. gada pirmajā ceturksnī tika palielinātas investīcijas globālajos, Eiropas un Āzijas kapitāla vērtspapīros. Palielinājās arī investīcijas 
izaugsmes tirgus obligācijās un Krievijas uzņēmumu obligācijās. Investīciju sniegums gada sākumā bija labs. Pirmā ceturkšņa sniegums bija 
2.59% un viena gada sniegums bija 6.00%. ASV dolāra vērtības pieaugums pret eiro nodrošināja labus rādītājus dolāros denominētajiem 
vērtspapīriem. Ceturksnī labāko sniegumu uzrādīja ASV un globālie kapitāla vērtspapīri. Sliktākos izaugsmes rādītājus pirmajā ceturksnī uzrādīja 
izaugsmes tirgu kapitāla vērstpapīri. Fiksēta ienesīguma vērtspapīros labāko sniegumu nodrošināja augsta ienesīguma obligācijas un valdības 
obligācijas. Arī uzņēmumu obligācijas piedāvāja labus atdeves rādītājus. Investīcijas izaugsmes tirgu valdības parāda vērtspapīros pirmā 
ceturkšņa laikā uzrādīja negatīvu sniegumu. 
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