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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) 1,3645417 1,4085297 1,4227842 1,4611371 1,4822784 1,4807133

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (LVL) 68 950 377 74 849  654 78  234 026 83  086 551 87  190 777 90 334 344
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Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā, % -0,11 1,34 5,12 9,51 11,85 48,07

Gada procenti* 4,64 3,80 3,91

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 31.03.2013)

Swedbank Ieguldījumu 

Pārvaldes Sabiedrība 40,4%

SEB Wealth Management 25,6%

Citadele Asset Management 13%

Pārējie 21%

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā 31. martu bija Ls 429,06 miljoni jeb 40,4% tirgus daļas starp 
pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 8,51% no līdzekļu pārvaldītāju 
kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 180305 EUR 11,9%

Latvijas valdības obligācijas 160111 LVL 9,2%

Latvijas valdības obligācijas 140402 EUR 7,2%

Latvijas valdības obligācijas 170222 USD 5,3%

Latvijas valdības obligācijas 150903 LVL 3,4%

Latvijas valdības obligācijas 221027 LVL 2,6%

Latvijas valdības obligācijas 210204 LVL 2,5%

Termiņnoguldījums Swedbank AS EUR 2,3%

Latvijas valdības obligācijas 160729 LVL 2,3%

Lietuvas valdības obligācijas 140622 EUR 2,0%

** īpatsvars pret neto aktīviem

10 lielākie ieguldījumi



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Naudas līdzekļi 1,3%

Depozīti 26,5%

LR valsts obligācijas 49,8%

Citas obligācijas 22,4%

Eiropa 19,6%

Latvija 77,6%

ASV 2%

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 
0,33%. “Stabilitātes” pieaugums bija -0,11%. Konservatīvo plānu 

grupā vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 5,89%, bet 
“Stabilitātes” pieaugums bija 5,12%.

Aprīlī tika publicēti Eurostat dati par marta inflāciju Latvijā. Pārsteiguma 
nebija, un Latvijā martā saglabājās trešā zemākā 12 mēnešu vidējā gada 
inflācija Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka, vērtējot Latvijas atbilstību 
Māstrihtas kritērijiem, Latvijas ietilps to valstu grupā, pret kuru tiks 
veikta salīdzināšana. Tādejādi Latviju salīdzinās pašu ar sevi, un līdz ar to 
eiro ieiešanas kritēriji tiks izpildīti ar uzviju.
Eirozonas parādu sāga martā piedzīvoja jaunu cēlienu, beidzot 
risinājumu iegūstot Kipras jautājumam (Kipra pēc palīdzības vērsās 
jau 2012.  gada vidū). Lai saņemtu 10 miljardus eiro lielo palīdzības 
programmu, Kiprai nācās pieņemt sāpīgus lēmumus, restrukturizējot 
banku sektoru, ar nodokli apliekot depozītus un uz laiku ieviešot naudas 
izņemšanas ierobežojumus bankās. Sākotnējais risinājums, ko izvēlējās 
Kipras valdība, paredzēja nodokli visiem depozītiem, taču, saņemot 
asu kritiku, tika izvēlēts mazākais ļaunums – nodoklis, kura izmērs 
būs atkarīgs no bankas, tiks ieturēts no noguldījumiem, kas lielāki par 
100  000 eiro. Taču Kiprai piemērotais depozītu risinājums liek uzdot 
jautājumu, vai turpmāk arī citas valstis varētu iet šādu pat ceļu.
Kipras jautājums atkal lika pieaugt drošāko valstu obligāciju cenām un 
bija par iemeslu riskantāku obligāciju vērtības kritumam. Uzņēmumu 
obligācijām riska uzcenojumi nedaudz samazinājās, kas veicināja to 
cenu kāpumu, taču šo ieguldījumu indekss pieauga vien par 0,1%. 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.
Marta sākumā, kā jau gaidīts, Latvija oficiāli pieprasīja Eiropas Centrālajai 
bankai un Eiropas Komisija novērtējumu par gatavību pievienoties 
eirozonai un ieviest eiro no 2014.  gada 1.  janvāra. Gala lēmums no 

Eiropas institūciju puses būs jūlija sākuma, un mēs neredzam šķēršļus 
pozitīva lēmuma pieņemšanai. Rezultātā mēs prognozējam, ka Latvijas 
obligāciju likmju pārsvars pār Vācijas likmēm saruks. Jau pašlaik 
izredzes ieviest eiro ir likušas vēl vairāk samazināties latu obligāciju 
likmju pārsvaram pār eiroobligāciju likmēm, tādejādi veicinot vietējo 
vērtspapīru cenu kāpumu.
Pirmajā ceturksnī Latvijas eiroobligācijas svārstījās līdz ar Vācijas 
likmēm, to cenām samazinoties, bet ASV dolāru obligācijas virzīja 
likmju kāpums ASV valdības vērtspapīriem, to cenām sarūkot vēl 
straujāk. Latvijas vietējo obligāciju likmes savukārt samazinājās (un 
cenas pieauga). To noteica gan salīdzinoši ierobežotā aizņemšanās no 
Valts kases puses, gan arī vietējo investoru vēlme turēt savus esošos 
ieguldījumus līdz dzēšanai un tos nepārdot otrreizējā tirgū. Rezultātā 
atdeve no ieguldījumiem Latvijas eiro un latu obligācijās sasniedza 0,5%, 
apsteidzot citu obligāciju atdevi. Arī latu depozītu likmes vietējās bankās 
turpināja sarukt – 12 mēnešu vidējām likmēm bankās, ar kurām mēs 
sadarbojamies, samazinoties no 0,8% līdz 0,6%. Savukārt Latvijas lata 
maiņas komerckurss pret eiro pietuvojās Latvijas Bankas noteiktajam 
fiksētajam kursam, tādejādi atspoguļojot finanšu tirgus dalībnieku 
gaidas par iestāšanos eirozonā.
Tādēļ šajos apstākļos, veicot jaunus ieguldījumus, mēs priekšroku dodam 
1 un 2 gadu depozītiem, kā arī izvērtējam iespējas, ko sniedz Latvijas 
eiro un ASV dolāru starptautiskās obligācijas. Latvijas dolāru obligāciju 
īpatsvars plāna portfelī ceturkšņa laikā ir ievērojami palielināts, bet eiro 
obligāciju ieguldījumus esam samazinājuši. Vietējos ieguldījumus esam 
papildinājuši ar Latvenergo obligācijām, kā arī jaunajām Latvijas 3-gadu 
obligācijām. Ceturkšņa laikā Latvijas obligāciju īpatsvars ir pieaudzis par 
9,9 procentpunktiem, kas noticis galvenokārt uz depozītu īpatsvara, kas 
sarucis par 8,5 procentpunktiem, un naudas uzkrājumu rēķina. 

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu 
pārvaldītājam 218 149 Ls apmērā  un turētājbankai –                             
32   722 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.


