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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) 1,3521230 1,3653605 1,3675274 1,3645417 1,4085297 1,4227842

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (LVL) 62 654 809 63 432 534 64 600 268 68 950 377 74 849 654 78 234 026

1.41

1.38

1.35

1.32

1.29

1.26

1.23

1.20

1.17

1.14

1.11

1.08

1.05

1.02

0.99

Jan.03
Jūl.03

Jan.04
Jūl.04

Jan.05
Jūl.05

Jan.06
Jūl.06

Jan.07
Jūl.07

Jan.08
Jūl.08

Jan.09
Jūl.09

Jan.10
Jūl.10

Jan.11
Jūl.11

Jan.12

Ieguldījumu plāna ienesīgums

3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi No darbības sākuma

Pieaugums periodā, % 1,01 4,27 4,21 6,65 17,04 42,28

Gada procenti* 3,27 5,38 3,79

* - ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/365 metodi

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.06.2012)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 39,9%

SEB Wealth Management 22,4%

Citadele Asset Management 12,7%

Pārējie 25%

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā 30. jūniju bija Ls 376,5 miljoni jeb 39,9% tirgus daļas starp 
pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 8,29% no līdzekļu pārvaldītāju 
kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 180305 EUR 12,9%

Latvijas valdības obligācijas 140402 EUR 12,3%

Lietuvas valdības obligācijas 140622 EUR 7,4%

Latvijas valdības obligācijas 150903 LVL 3,9%

Latvijas valdības parādzīmes 120810 LVL 3,8%

Latvijas valdības obligācijas 160729 LVL 2,8%

Latvijas valdības obligācijas 221027 LVL 2,7%

Latvijas valdības obligācijas 210204 LVL 2,7%

Latvijas valdības parādzīmes 121102 LVL 1,6%

Termiņnoguldījums AS DNB Banka EUR 1,4%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Naudas līdzekļi 1,8%

Depozīti 21,4%

LR valsts obligācijas 47,4%

Citas obligācijas 29,4%

Eiropa 26,9%

Latvija 70,6%

ASV 1,2%

Cits reģions 1,3%

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem 

Pārvaldītāja ziņojums 

Konservatīvo plānu grupā (tie plāni, kuru ieguldījumu politika neparedz 
veikt ieguldījumus akcijās) vidējais svērtais pieaugums ceturksnī bija 
1,23%. “Stabilitātes” pieaugums bija 1,01%. Konservatīvo plānu grupā 

vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 4,08%, bet 
“Stabilitātes” pieaugums bija 4,21%.

Ekonomikas izaugsme 2012. gadā Latvijā turpinās, aizvadītā ceturkšņa 
laikā publiskotajiem statistikas datiem liecinot, ka gada pirmais 
ceturksnis bijis ļoti veiksmīgs, šī gada pirmajā ceturksnī ekonomikai 
augot par 1,1%. Salīdzinot ar pagājušā gada pirmajiem trim mēnešiem, 
kāpums ir bijis 6,9%, kas ir straujākā izaugsme Eiropas Savienībā. 
To iespaidojis gan mazumtirdzniecības un apstrādes rūpniecības 
pieaugums, gan arī labie nodokļu ieņēmumi. Taču turpmākajos 
ceturkšņos izaugsme, domājams, palēnināsies. Jau pašlaik dažādi 
ekonomiskie dati eirozonā liecina, ka gada otrā ceturkšņa ekonomiskā 
aktivitāte ir bijusi zemāka, kas būs atstājis savu ietekmi uz Latvijas 
eksportētājiem. Tomēr, neskatoties uz ārējā pieprasījuma bremzēšanos, 
Latvijas preču eksports maijā pieauga par 9%. Tas liecina par to, 
ka pēdējos gados uzlabotā konkurētspēja ļāvusi mūsu ražotājiem 
veiksmīgi konkurēt sarežģītos eksporta tirgu apstākļos. Patērētāju 
noskaņojums arī Latvijā ir kļuvis piesardzīgāks, kas nozīmē zemāku 
mazumtirdzniecības izaugsmi turpmāk. Taču mājsaimniecībām par labu 
nāk inflācijas samazināšanās, kas uzlabo to pirktspēju. Sagaidāms, ka 
inflācija turpinās pierimt arī turpmākajos mēnešos. Līdz ar to Māstrihtas 
inflācijas kritērija izpilde 2013. gada sākumā, kas svarīga, lai Latvija 
varētu no 2014. gada ieviest eiro, ir ļoti reāla.

Otrais ceturksnis Eiropā pagāja eirozonas parādu sāgas kārtējā cēliena 
šūpolēs. Aizvadot aprīli bez īpašiem satricinājumiem, maijā aizsākās 
jauna viļņošanās. Grieķijas pirmais parlamenta vēlēšanu mēģinājums 
bija izgāšanās, jo rezultātā ievēlētajām partijām neizdevās vienoties 
par jaunas valdības izveidi, uzkurinot nopietnas bažas par eirozonu 
bez šīs dienvidu valsts. Arī Spānija atkal nonāca investoru uzmanības 
centrā, liekot uzdot jautājumus par tās bankām un to zaudējumiem 
no straujās izaugsmes gados izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem. 
Jūnijā kaislības turpinājās, lai gan Grieķijas gadījumā pēc atkārtotām 
parlamenta vēlēšanām iestājās atslābums. Taču finanšu tirgi 
negatīvi uztvēra ziņu par Spānijas vēršanos pēc palīdzības tās banku 
glābšanai, bet Kipras lūgums pēc palīdzības īpašu reakciju finanšu 
tirgos neizraisīja. Vien mēneša beigu Eiropas samits izraisīja lielāku 
pozitīvisma vilni, palīdzot noslēgt ceturksni uz optimistiskākas nots.

Ieguldījumu atdeve Latvijas valdības obligācijās un parādzīmēs 
aizvadītā ceturkšņa laikā apsteidza nopelnīto Lietuvas valdības 
obligācijās, Latvijas valdības obligāciju indeksam pieaugot par 1,7%. 
Lietuvas eiro obligāciju indekss ceturkšņa laikā pieauga par 1,4%. Cenu 
kāpums Baltijas valstu vērtspapīriem atspoguļo gan investoru pozitīvo 

skatu par Austrumeiropas valstu reģionu kopumā, gan arī par Baltijas 
valstu ekonomiskās izaugsmes perspektīvām. Investoru pozitīvismu 
palīdz noturēt arī labāki kā iepriekš gaidīts Latvijas IKP dati, nosprausto 
budžeta deficīta mērķu ievērošana un Latvijas iespējamā pievienošanās 
eirozonai.Rezultātā pieprasījums pēc Latvijas valsts obligācijām un 
parādzīmēm saglabājas augsts, liekot samazināties valsts aizņemšanās 
izmaksām. Gada parādzīmju likmes Valsts kases izsolēs sarukušas no 
1,58% martā līdz 1,06% jūnijā, bet aprīlī izlaisto 10 gadu obligāciju 
gada likmes Valsts kases izsolēs samazinājās no 5,3% līdz 4,75%. Arī 
latu depozītu likmes vietējās bankās turpināja sarukt – 12 mēnešu 
vidējām likmēm bankās, ar kurām mēs sadarbojamies, samazinoties 
no 1,8% līdz 1,6%. Latu likmju kritums ir gājis kopsolī ar eiro depozītu 
piedāvāto likmju samazināšanos. Savukārt Latvijas lats pret eiro 
saglabājās nedaudz vērtīgāks kā noteikts ar fiksēto Latvijas Bankas 
kursu.

Tādēļ šajos apstākļos, veicot jaunus ieguldījumus, mēs priekšroku 
dodam 12 mēnešu eiro depozītiem, kā arī meklējam iespējas palielināt 
garāka termiņa ieguldījumus Latvijas obligācijās. Mēs sagaidām, 
ka iespējamā pievienošanās eirozonai 2014. gada janvārī varētu 
turpināt palielināt pieprasījumu pēc garāka termiņa Latvijas valdības 
obligācijām. Ceturkšņa laikā esam nedaudz samazinājuši Latvijas 
obligāciju īpatsvaru (par 3,8 procentpunktiem), bet palielinājuši 
ieguldījumus depozītos (par 7,3 procentpunktiem), galvenokārt 
izvēloties jaunus depozītus izvietot eiro valūtā. Izmaiņas veiktas arī 
uz naudas uzkrājumu samazināšanas rēķina. Samazinājies ir Lietuvas 
valdības obligāciju īpatsvars (par 0,9 procentpunktiem), absolūtajam 
ieguldījumu apjomam šajos vērtspapīros nemainoties.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šajā laikā savas procentu likmes 
nemainīja, bet EURIBOR likmes turpināja lēnām sarukt, piemēram, 
3  mēnešu likmei samazinoties no 0,78% līdz 0,65%. Laikā, kad politiķu 
reālo darbu ātrums (jeb lēnums) atpaliek no tā, cik ātri uz problēmu 
risināšanu cer finanšu tirgi, investori labāk izvēlas ieņemt nogaidošu 
pozīciju. Tādēļ uzņēmumu obligācijas, neskatoties uz cenu kāpumu aprīlī 
un maijā, jūnija cenu lejupslīdes dēļ ceturksni noslēdza praktiski turpat, 
kur sākušas. Savos ieguldījumos mēs cenšamies uzturēt diversificētu 
portfeli, mazinot atsevišķu uzņēmumu kredītrisku un ieguldot aptuveni 
40 dažādās obligācijās, nedodot priekšroku kādai no uzņēmējdarbības 
nozarēm. Tādejādi viena uzņēmuma īpatsvars pensiju plāna portfelī 
nepārsniedz 1% no kopējiem aktīviem. 



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam 190 311 Ls apmērā  un turētājbankai – 28 547 Ls apmērā.
Papildus šīm izmaksām no ieguldījumu plāna līdzekļiem tiek segtas 
tās darījumu izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu plāna darbību un 
kas tiek attiecinātas uz katru konkrēto darījumu, tajā skaitā brokeru 
komisijas, komisijas par operācijām ar Ieguldījumu plāna norēķinu un 
vērtspapīru kontiem,komisijas par vērtspapīru norēķinu veikšanu, 

komisijas par noguldījumu pārskaitījumiem,nodokļu un nodevu 
maksājumi. Faktiskās izmaksas tiek segtas atbilstoši Turētājbankas 
un citu darījumu partneru noteiktiem cenrāžiem. Tā kā šīs darījumu 
izmaksas ir tieši attiecināmas uz finanšu aktīvu vai finanšu saistību 
iegādi vai pārdošanu, tās tiek iekļautas finanšu aktīvu un finanšu 
saistību iegādes vai pārdošanas vērtībā.

Ieguldījumu politika

Ieguldījumu plāna ieguldījumu politika ir konservatīva, jo Ieguldījumu 
plāna līdzekļi tiks ieguldīti finansu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu. 

Ieguldījumi šādos instrumentos tiek uzskatīti par mazāk riskantiem, 
salīdzinot ar ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros.


