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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) 1,3653605 1,3675274 1,3645417 1,4085297 1,4227842 1,4611371

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (LVL) 63 432 534 64 600 268 68 950 377 74 849  654 78  234 026 83  086 551
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Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā, % 2,7 3,73 6,85 8,62 17,24 44,52

Gada procenti* 4,22 5,44 3,97

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.09.2012)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 40,3%

SEB Wealth Management 26%

Citadele Asset Management 12,6%

Pārējie 21,1%

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā 30. septembri bija Ls 401,9 miljoni jeb 40,3% tirgus 
daļas starp pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 8,33% no līdzekļu 
pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 180305 EUR 12,9%

Latvijas valdības obligācijas 140402 EUR 11,7%

Lietuvas valdības obligācijas 140622 EUR 7,1%

Latvijas valdības obligācijas 150903 LVL 3,7%

Latvijas valdības obligācijas 221027 LVL 2,8%

Latvijas valdības obligācijas 210204 LVL 2,8%

Latvijas valdības obligācijas 160729 LVL 2,5%

Latvijas valdības parādzīmes 121102 LVL 1,5%

Latvijas valdības obligācijas 170222 USD 1,5%

Latvijas valdības obligācijas 170127 LVL 1,3%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Naudas līdzekļi 1,7%

Depozīti 27,2%

LR valsts obligācijas 42,8%

Citas obligācijas 28,3%

Eiropa 26,4%

Latvija 71,7%

ASV 1,1%

Cits reģions 0,8%

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 
2,77%. “Stabilitātes” pieaugums bija 2,7%. Konservatīvo plānu grupā 

vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 7,29%, bet 
“Stabilitātes” pieaugums bija 6,85%.

Latvijas ekonomika turpināja būt visstraujāk augošā Eiropā. Pēc 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijas iekšzemes kopprodukts 
(IKP) 2. ceturksnī, salīdzinot ar 1. ceturksni, pieauga par 1,3%, bet 
gada griezumā par 5%. Lielākais izaugsmes dzinulis ir bijis privātais 
patēriņš, kas ir visstabilākā Latvijas IKP sastāvdaļa. Šī tendence varētu 
saglabāties, par ko liecina arī augošie mazumtirdzniecības apgrozījuma 
rādītāji. Līdz šim patērētāju noskaņojums Latvijā ir saglabājies 
stabils (lielākajā Eiropas valstu daļā tas ir būtiski pasliktinājies). 
Taču mājsaimniecību patēriņa tempi, visticamāk, pavājināsies līdz ar 
vispārējo ekonomikas izaugsmes tempu palēnināšanos. Var prognozēt, 
ka IKP pieaugums gada otrajā pusē kļūs lēnāks, bet izaugsme 
tomēr saglabāsies pretstatā daļai citu Eiropas valstu, un izaugsmes 
palēnināšanās Latvijā atspoguļos vājāku attīstību mūsu galvenajās 
tirdzniecības partnervalstīs. Arī gada inflācija pēdējos mēnešos Latvijā 
ir saglabājusies stabila un, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības 
valstīm, zema. Sagaidāms, ka gada inflācija turpmākajos mēnešos 
nedaudz pieaugs, bet saglabāsies tuvu 2% līmenim. Līdz ar to pašlaik 
Latvija ir tuva Māstrihtas kritēriju izpildei 2013. gada martā, un eiro 
ieviešana no 2014.  gada ir ļoti reāls mērķis.

Arī trešais ceturksnis bija eirozonas parādu sāgas pavērsieniem bagāts. 
Svarīgākais notikums, ko finanšu tirgi uztvēra kā riska samazināšanu 
Itālijas un Spānijas valdību obligācijām, bija Eiropas Centrālās 
bankas (ECB) paziņojums par problēmās nonākušo valdību obligāciju 
uzpirkšanu. Kā liecināja septembra paziņojums, ECB nepieciešamības 
gadījumā ir gatava uzpirkt neierobežotu apjomu problēmvalstu 
obligācijas ar atlikušo termiņu līdz 3 gadiem, ja vien šīs valstis būs 
vērsušās pēc palīdzības un piekritušas iespējamās finansiālās palīdzības 
nosacījumiem. Rezultātā Itālijas un Spānijas potenciālās aizņemšanās 
izmaksas samazinājās, un obligāciju cenas pieauga. Lai gan šo valstu 
procentu likmes vēl aizvien saglabājās augstas (10 gadu obligāciju 
likmes septembra beigās bija tuvas 5,9% gadā Spānijai un 5,1% Itālijai), 
tās ir ievērojami zemākas kā jūlijā sasniegtie līmeņi. Šis ECB paziņojums 
sekmēja arī citu riskanto ieguldījumu cenu kāpumu. Ieguldījumi Lietuvas 
valdības obligācijās ceturkšņa laikā uzrādīja labus rezultātus, kopējam 
eiroobligāciju indeksam pieaugot par 4,1%. Savukārt atdeve no 
ieguldījumiem Latvijas eiro un latu obligācijās bija ļoti tuva peļņai no 
Lietuvas valdības vērtspapīriem, kopējam Latvijas obligāciju indeksam 
pieaugot par nepilniem 4,1%. Latvijas izredzēm izpildīt eiro ieviešanas 
kritērijus pieaugot, saglabājas pieprasījums pēc Latvijas obligācijām, 
lai gan to likmes tupina sarukt. Rezultātā Valsts kase turpina veiksmīgi 
aizņemties vietējā tirgū uz 10 gadiem, procentu likmei katru mēnesi 

samazinoties. Tādejādi 10 gadu obligāciju vidējā svērtā likme sarukusi 
no 4,75% jūnijā līdz 3,3% septembrī, strauji pieaugot šo vērstpapīru 
cenai. Likmes ir samazinājušās arī citām Latvijas obligācijām, jo Valsts 
kase pagaidām aizņemas vien uz 10 gadu termiņu un citu obligāciju 
piedāvājums tādēļ ir ļoti ierobežots. Vietējie investori arī izvēlas to 
rīcībā esošās obligācijas turēt līdz dzēšanai nevis pārdot tirgū. Taču ar 
zemākām likmēm latu obligācijām līdz visu laiku zemākajiem līmeņiem 
sarukusi ir arī šo vērtspapīru starpība ar Latvijas starptautisko 
eiroobligāciju likmēm, neatstājot vairs nekādu drošības spilvenu. Arī 
latu depozītu likmes vietējās bankās turpināja sarukt – 12 mēnešu 
vidējām likmēm bankās, ar kurām mēs sadarbojamies, samazinoties no 
1,6% līdz 1,1%. Savukārt Latvijas lats pret eiro saglabājās vērtīgāks 
kā noteikts ar fiksēto Latvijas Bankas kursu, Latvijas Bankai periodiski 
uzpērkot eiro un pārdodot latus, lai saglabātu valūtas kursu noteiktajās 
±1% robežās.

Tādēļ šajos apstākļos, veicot jaunus ieguldījumus, mēs priekšroku 
dodam 1 un 2 gadu depozītiem. Mēs sagaidām, ka iespējamā 
pievienošanās eirozonai 2014.  gada janvārī saglabās pieprasījumu pēc 
garāka termiņa Latvijas valdības obligācijām. Ceturkšņa laikā esam 
samazinājuši Latvijas obligāciju īpatsvaru (par 4,6 procentpunktiem), 
un palielinājuši ieguldījumus depozītos (par 5,8 procentpunktiem). 
Izmaiņas galvenokārt veiktas nevis pārdodot, bet gan izvēloties izvietot 
naudu depozītos, pienākot obligāciju dzēšanas termiņam. Izmaiņas 
veiktas arī uz naudas uzkrājumu un eiro uzņēmu ieguldījumu īpatsvara 
samazināšanas rēķina. Samazinājies ir Lietuvas valdības obligāciju 
īpatsvars (par 0,4 procentpunktiem), absolūtajam ieguldījumu apjomam 
šajos vērtspapīros nemainoties.

 ECB jūlijā samazināja arī savas procentu likmes, bāzes likmi samazinot 
no 1,0% uz 0,75% gadā. Tas noveda pie EURIBOR jau tā zemo likmju 
vēl zemākiem līmeņiem. Piemēram, 3 mēnešu EURIBOR saruka no 
0,65% ceturkšņa sākumā līdz 0,22% septembra beigās. Savukārt 
par naudas atrašanos kontā bankas vairs nav gatavas maksāt, un 
piedāvātās vienas nakts depozītu likmes ir 0%. Rezultātā, samazinoties 
arī riska uzcenojumam, likvīdo uzņēmumu eiro obligāciju cenas kāpa, 
šo ieguldījumu indeksam pieaugot par 3,7%. 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 199 794 Ls apmērā  un turētājbankai – 29  969 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.


