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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,0941255 2,1001407 2,1116821 2,1363666 2,168353 2,1920064

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 133 161 008 138 959 848 146 270 982 157 096 189 169 300 146 178 586 040

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā. % 1,09 2,60 4,37 5,44 12,65 54,06

Gada procenti*       2,68 4,05 3,75

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.09.2014t)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa aktīvi 
pārvaldīšanā uz 30. septembri bija 798,35 EUR miljoni jeb 41,43 tirgus 
daļas starp pārvaldītājiem. “Stabilitātes” aktīvi veido 9,27 % no līdzekļu 
pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas valdības obligācijas 181004 EUR 12,9 %

Latvijas valdības obligācijas 160111 EUR 10,3 %

Latvijas valdības obligācijas 170222 USD 8,5 %

Latvijas valdības obligācijas 180305 EUR 5,0 %

Latvijas valdības obligācijas 240430 EUR 4,8 %

Latvijas valdības obligācijas 210121 EUR 3,7 %

Lietuvas valdības obligācijas 201003 LTL 3,6 %

Latvijas valdības obligācijas 221027 EUR 3,2 %

Latvijas valdības obligācijas 210204 EUR 2,7 %

Termiņnoguldījums DNB Nord EUR 2,5 %

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība  41,4%

SEB Wealth Management  23,5%

Citadele Asset Management  14,8%

Pārējie  20,3%



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

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 1,09 %. 
“Stabilitātes” pieaugums bija 1,09 %. Konservatīvo plānu grupā vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 4,43 %, bet “Stabilitātes” pieaugums 
bija 4,37 %.

Ieguldījumu plāna Stabilitāte daļas vērtība ceturkšņa laikā pieauga par 
1,09 %, pateicoties eiro procentu likmju kritumam un arī korporatīvo 
obligāciju riska prēmiju kritumam. 
Inflācija Latvijā tāpat kā Eiropā turpināja būt maza un septembrī 
gada inflācija bija pieticīgi 1,0 %. Lai gan inflācija Latvijā ir augstāka 
kā eirozonā (septembra gada inflācija saglabājās vien 0,3 % apmērā), 
patēriņa cenu pieaugumu Latvijā veicina vietējā tirgus faktori 
kā darbaspēka izmaksu kāpums, kurš pakāpeniski atspoguļojas 
pakalpojumu cenās. Savukārt izaugsme Latvijā vēljoprojām ir straujāka, 
salīdzinot ar pārējo eirozonu, taču vērojama neliela izaugsmes tempu 
samazināšanās no gada sākuma. Latvijas IKP 2014. gada 2.ceturksņa 
koriģētie dati norāda uz izaugsmi 2,3 % gada griezumā, bet eirozonas 
IKP gada izaugsme 2014. gada 2. ceturksnī bija vien 0,7 %.
Savukārt obligāciju tirgos būtisku ietekmi atstāja Eiropas Centrālā 
bankas (ECB) lēmumi un jūlija sēdē tika norādīts, ka tiek īstenota 
gatavošanās aktīvu iegādes programmai kā arī tika paziņoti ilgtermiņa 
naudas resursu pieejamības noteikumi komercbankām. Šie pasākumi ir 
tikuši īstenoti, lai veicinātu pieprasījumu pēc kredītiem un komercbanku 
vēlmi aizdot uz ilgāku termiņu vai ar augstāku risku. Tam savukārt 
vajadzētu veicināt ekonomikas kāpumu, kā arī patēriņa cenu kāpumu, 
jo pastāv bažas, ka eirozonā kopumā varētu iestāties patēriņa cenu 
lejupslīde, kas savukārt samazina aktivitāti ekonomikā. Eirozonas 
valdību obligāciju tirgos turpinājās investoru pieprasītais riska 
uzcenojuma samazinājums, pat neskatoties uz kopējo trauslo eirozonas 
ekonomikas izaugsmi un tās tuvākā termiņa prognozēm. Tā, piemēram, 
Vācijas 10-gadu ienesīguma likme samazinājās no 1,25 % līdz 0,95 %, 
bet Itālijas no 2,85 % līdz 2,33 %. Tādējādi ceturkšņa gaitā pensiju 
plāna stratēģiju raksturojošais indekss ieguldījumiem eiro uzņēmumu 
un banku obligāciju tirgū 2014. gada 3. ceturkšņa laikā pieauga par 
1,6 %, bet raksturojošais indekss ieguldījumiem eirozonas valdību 
obligācijās pieauga par 2,9 %. Savukārt Latvijas obligāciju tirgus ar 
nelielām nobīdēm atspoguļoja notikumus eirozonas obligāciju tirgos, 
un raksturojošais indekss ieguldījumiem Latvijas valdības obligācijām 

3. ceturkšņa laikā pieauga par 1,6 %. Ņemot vērā pašreizējo zemo 
procentu likmju laikmetu, šie ir iespaidīgie ienesīgumi, bet vienlaicīgi 
tie samazina ienesīguma potenciālu nākotnē. Salīdzinājumam 
Latvijas valdības starptautiskās eiro obligāciju ienesīguma likme ir 
2018. gadam – 0,7%, bet 2024. gadam 2,1 %. 
Galvenokārt papildinājām portfeli ar vidēja termiņa Latvijas un Lietuvas 
vietējā tirgū emitētām obligācijām, iegādājoties tās valsts vērtspapīru 
izsolēs. Lietuvas obligācijas piedāvā nedaudz augstāku ienesīgumu, 
bet salīdzināmu riska līmeni ar Latvijas valsts obligāciju risku. Vietējā 
tirgus obligāciju ienesīgums ir augstāks nekā starptautiskos tirgos 
emitētajām obligācijām, taču vienlaicīgi ir ierobežotas iespējas tās 
pārdot otrreizējā tirgū, kas uzlabojas samazinoties termiņam līdz 
dzēšanai. Septembrī pārdevām daļu Latvijas obligāciju ar dzēšanas 
termiņu nākamā gada septembrī, un aizvietojām tās ar augstāku 
ienesīguma likmi depozītā. Iegādājāmies arī Latvijas 2017. gada dolāru 
obligācijas, kuru ienesīgums līdz dzēšanai apsteidz līdzīga termiņa eiro 
obligācijas. Tas kompensē īstermiņa svārstīgumu, kas šīm obligācijām 
visticamāk būs augstāks, ņemot vērā spekulācijas ap ASV centrālās 
bankas likmju paaugstināšanu. Lielu naudas īpatsvaru (5pp.) izvietojām 
īstermiņa depozītos, lai vēlāk pakāpeniski ieguldītu vērtspapīros. 
Šāda taktika attaisnosies pie procentu likmju kāpuma. Tāpat mums 
būs lielākas iespējas ieguldīt Lietuvas vērtspapīros, kad nākamā gada 
sākumā Lietuva pāries uz eiro. Lai samazinātu procentu likmju kāpuma 
risku, pārdevām daļu Latvijas 2021. gada starptautisko obligāciju. 
Iegādājāmies Igaunijas elektrības pārvades tīklu kompānijas Elering 
obligācijas 1,3 miljonu eiro nominālvērtībā. Kopumā samazinājām 
naudas īpatsvaru plānā no 9 % līdz 4 %. 
Plāna obligāciju portfeli plānojam papildināt ar Latvijas un Lietuvas 
valsts obligācijām, piedaloties vērtspapīru sākotnējās izplatīšanas 
izsolēs kā arī otrreizējā tirgū. Samazinoties ilgtermiņa procentu likmēm, 
samazināsim pozīcijas ilgtermiņa obligācijās un izvietosim līdzekļus 
īstermiņa depozītos. 

Naudas līdzekļi 3,8%

Depozīti 10,9%

LR valsts obligācijas 58,1%

Citas obligācijas 27,2%

Eiropa 25,2%

Latvija 72,8%

ASV 1,8%

Cits reģions 0,2%



Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 438 897 EUR apmērā un turētājbankai – 65 835 EUR 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.


