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Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

  2015.03.31 2015.06.30 2015.09.30 2015.12.31 2016.03.31 2016.06.30

Ieguldījumu plāna daļas vērtība (EUR) 2,3121894 2,2617335 2,2141902 2,2493982 2,2369941 2,24696

Ieguldījumu plāna līdzekļu kopējais 
apjoms (EUR) 695 662 946 700 111 154 712 142 375 747 754 947 761 313 797 790 291 965

Ieguldījumu plāna ienesīgums

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

Pieaugums periodā,  % 0,45% -0,11% -0,65% 5,18% 11,99% 57,92%

Gada procenti* 2,55% 3,84% 3,45%

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

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS tirgus daļa (pārvaldītāju ieguldījumu plānu aktīvi uz 30.06.2016)

“Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS pensiju II līmeņa 
aktīvi pārvaldīšanā uz 2016. gada 30. jūniju bija EUR 1 044,65 miljoni 
jeb 41,73% tirgus daļas. “Dinamikas” aktīvi veido 31,50%  no līdzekļu 
pārvaldītāju kopējiem ieguldījumu plānu aktīviem.

Ieguldījums Valūta Īpatsvars**, %

Latvijas Republikas obligācijas 181004 EUR 7,5%

DB X-Trackers MSCI USA akciju fonds EUR 4,1%

Lietuvas valdības obligācijas 200527 EUR 3,8%

UBS ETF MSCI EMU akciju fonds EUR 3,2%

Lietuvas valdības obligācijas 210828 EUR 3,2%

Lyxor ETF FTSE akciju fonds GBP 3,0%

iShares Core MSCI Emerging Markets akciju fonds EUR 2,9%

Amundi ETF MSCI Emerging Markets akciju fonds EUR 2,9%

Lietuvas valdības obligācijas 170831 EUR 2,8%

Lietuvas valdības obligācijas 201003 EUR 2,8%

** īpatsvars pret neto aktīviem 

10 lielākie ieguldījumi
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Swedbank Ieguldījumu

Pārvaldes Sabiedrība 40,73%

SEB Wealth Management 24,07%

CBL Asset Management 14,04%

Pārējie 20,16%



Ieguldījumu portfeļa sadalījums

Ģeogrāfiskais sadalījumsIeguldījumu veidi

Ieguldījumu plāna rezultātu salīdzinājums ar nozares vidējiem rezultātiem

Pārvaldītāja ziņojums

Vidējais svērtais 2016. gada otrā ceturkšņa  pieaugums pārvaldītāju 
plānos ar aktīvu stratēģiju (***) bija 0,37%. Plāna īstenotā 
ieguldījumu politika ir devusi rezultātu 0,45%. Plānos ar aktīvu 
stratēģiju vidējais svērtais pieaugums pēdējos 12 mēnešos bija 

-1,54%, bet “Dinamikas” pieaugums bija -0,65%.
Lai objektīvi novērtētu ieguldījuma ienesīgumu ilgtermiņa uzkrāšanas 
produktiem (tai skaitā pensiju plāniem), rezultātu salīdzinājumu 
ieteicams veikt par laika periodu, kas nav mazāks par gadu. 

Neskatoties uz straujajām svārstībām finanšu tirgos, 2016. gada 
2.  ceturksnis ieguldījumu plānam Dinamika noslēdzās ar nelielu 
pozitīvu rezultātu (0,45%). Tā pat neskatoties uz dažādiem cēloņiem, 
kuri ir meklējami gan notikumos pasaules akciju tirgos, gan obligāciju 
tirgos, arī ilgāka termiņa ienesīgums ir pozitīvs, un divu gadu kopējais 
ienesīgums ir nedaudz vairāk kā 5,18%.
Aizvadītajā ceturksnī akciju tirgi bija ļoti svārstīgi un Lielbritānijas 
referendums par izstāšanos vai palikšanu Eiropas Savienībā (EU) bija 
aktuāls temats. Britu referenduma rezultāti satricināja finanšu tirgu, 
reaģējot ar strauju kritumu, lai gan spēja  atgūties pēc straujā krituma 
uz jūnija beigām. Arī turpmāk tiek paredzēts, ka  finanšu tirgi būs 
svārstīgi, jo “post-Brexit” iznākums vēl nav pilnībā zināms. Faktiskā 
Lielbritānijas izstāšanās no ES būs garš process, un neskaidrības 
pastāvēs vēl ilgi. Tā pat akciju cenas joprojām ir augstas un pakļautas 
būtiskam riskam, samazinoties ekonomikas izaugsmes tempiem. Pēc  
vairākiem kritumiem un kāpumiem 2. ceturkšņa laikā, akciju tirgi sāka 
atkopties jūnija beigās, kur akciju tirgu atkopšanās bija izteiktāka 
attīstības tirgos (+8,2%). Pavisam vājš sniegums Eiropā, kur akciju 
indekss ceturkšņa griezumā samazinājies par -2,9% eiro izteiksmē. 
Uz 2.ceturkšņa beigām pensiju plāna stratēģiju raksturojošais indekss 
ieguldījumiem ASV akciju tirgos kāpums par +5,9%, Japānā kāpums 
par +3,3%. Baltijas akciju tirgus indekss OMX Baltic Tradable pieauga 
par +2,6%, atspoguļojot stabilitāti Baltijas akciju tirgū. Reģionālās 
atšķirības akciju tirgus rezultātos un makroekonomiskajos datos 
parāda, ka trauslākā ekonomikas izaugsme ir Eiropā un  Lielbritānijā.
Procentlikmju kritums atstāj pozitīvu rezultātu uz ienesīguma 
rezultātiem, bet samazina nākotnes ienesīguma potenciālu 

un tādējādi, piemēram, viens no raksturojošajiem indeksiem 
ieguldījumiem Eirozonas valdību obligāciju tirgū ceturkšņa griezumā 
pieauga par +2,2%, bet raksturojošais indekss ieguldījumiem 
Eirozonas likvīdo uzņēmumu un banku obligāciju tirgū pieauga par 
+1,4% eiro izteiksmē. Arī Latvijas obligāciju tirgū pozitīvas vēsmas un 
ceturkšņa  griezumā raksturojošais indekss ieguldījumiem pieauga par 
+0,5%. Jūnija vidū pirmo reizi ieejot negatīvajā teritorijā, Eirozonas 
likmju etalona, Vācijas valdības 10-gadu obligāciju ilgtermiņa 
procentu likmes 2. ceturkšņa beigās sasniedza -0,03%.
Latvijas un Lietuvas obligāciju īpatsvars 2. ceturksnī salīdzinot ar 
1.  ceturksni ir palicis tik pat kā nemainīgs, kur būtiski darījumi netika 
veikti. Latvijas valdības obligāciju īpatsvars ir nedaudz vairāk kā 
14 pp. no plāna kopējiem aktīviem, un Lietuvas valdības obligācijas 
uz ceturkšņa beigām nedaudz vairāk kā 18 pp. no kopējā portfeļa 
īpatsvara. Nedaudz ir palielināts kopējais riska līmenis akciju 
tirgos, un uz ceturkšņa beigām akciju īpatsvars sasniedza nedaudz 
vairāk kā 23  pp. no plāna aktīviem, kas ir nedaudz vairāk kā 3 pp. 
kā uz 1. ceturkšņa beigām. Bez tam veicām arī ieguldījumus citos 
instrumentos, tādējādi samazinot procentu likmju kāpuma risku.
Ekonomikas lēnā izaugsme rietumvalstīs un nesabalansētā attīstība 
Ķīnā, liek mums būt piesardzīgiem akciju tirgos. Jūlijā sekosim 
uzņēmumu otrā ceturkšņa peļņas rādītājiem, un nākamo periodu 
peļņas prognozēm. Uzņēmumu peļņas stabilizācija būtu labs pamats 
akciju cenu kāpumam, bet ja prognozes tiks samazinātas, tad var 
sagaidīt cenu lejupslīdi. Arī turpmāk sekosim līdzi notikumiem tirgos, 
veicot nepieciešamās taktiskās vai stratēģiskās izmaiņas. 

*** - Plāni, kas var ieguldīt līdz 50% plāna līdzekļu akcijās

LR valsts obligācijas  14,29%

Depozīti 8,25%

Naudas līdzekļi 14,84%

Citas obligācijas 35,70%

Akcijas 26,91%

Latvija 41,19%

Rietumeiropa 9,64%

Austrumeiropa 33,55%

ASV 6,11%

Japāna 2,42%

Attīstības tirgi 7,09%

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

Ieguldījumu politika

2016. gada otrajā ceturksnī no ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 1 676 791,45 EUR apmērā  un 
turētājbankai 249 602,98 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.

Plāna ieguldījumu politika ir sabalansēta, jo plāna līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienākumu un arī kapitāla vērtspapīros 
(akcijās). Ne mazāk kā 50% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti fiksētā ienākuma vērtspapīros vai banku depozītos un ne vairāk kā 50% akcijās. 
Ārvalstu valūtās (izņemot eiro) var ieguldīt ne vairāk kā 30% no plāna līdzekļiem.


