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Šis pārskats ir tikai informatīvs materiāls un nav iecerēts kā rekomendācija konkrētu lēmumu pieņemšanai 
darījumiem finanšu tirgū. 
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Investīciju mērķis un politika  

 
Optimus sabalansētais plāns (Plāns) piedāvā stabilu un prognozējamu, bet reizē pietiekami dinamisku pensijas 
kapitāla pieaugumu. Plāna ienākumu stabilitāti nodrošina tā līdzekļu izvietošana galvenokārt augstas drošības 
procentu ienākuma vērtspapīros un banku depozītos. Labvēlīgās tirgus situācijās papildu peļņu Plāns var gūt arī no 
ieguldījumiem akcijās (līdz 15%). Lai līdzsvarotu riskus ieguldījumiem Latvijas un ārvalstu tirgos, 30% no Plāna 
aktīviem var tikt izvietoti ārvalstīs (lielākoties Eiropas Savienības valstīs un ASV). 
 

Ienesīguma salīdzinājums (30.09.2004.)
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Plāna ieguldījumu struktūra (30.09.2004.)
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Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums (30.09.2004.)
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Galvenie rādītāji  
Daļas vērtība  
Pārskata perioda sākumā (LVL) 1,0587494 
  
Pārskata perioda beigās (LVL) 1,0678602 
  
Ienesīgums  
3 mēnešu (2004. gada 3. ceturksnī) 3,41% 
  
6 mēnešu 2,72% 
  
12 mēnešu 3,54% 
  
Kopš Plāna darbības sākšanas dienas 3,81% 
  
Plāna aktīvu vērtība  
Pārskata perioda sākumā (LVL) 1 169 667 
  
Pārskata perioda beigās (LVL) 1 428 142 
  
Pārvaldīšanas izmaksas - komisija 
pārvaldītājam un turētājbankai (LVL) 5 012 
  
  
  
10 lielākie ieguldījumi 
Latvijas valsts obligācijas (08.05.07.) 9,40% 
  
Depozīti Hipotēku bankā 8,93% 
  
Depozīti Latvijas Unibankā 8,53% 
  
Depozīti bankā NORD/LB Latvija 8,45% 
  
Latvijas valsts obligācijas (14.02.13.) 7,93% 
  
Depozīti Māras bankā 7,80% 
  
Depozīti Hansabankā 5,42% 
  
Latvijas valsts obligācijas (26.01.06.) 4,63% 
  
Latvijas valsts obligācijas (02.04.14.) 4,45% 
  
N ordic Investment bank obligācijas (25.07.07.) 3,54% 

*Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ar sabalansētu 
ieguldījumu stratēģiju vidējais svērtais ienesīgums. 
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Optimus sabalansētā plāna pārvaldnieka ziņojums 
 

Plāna darbības rezultāti 
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Plāna ienesīgums no tā darbības sākuma 2003. gada 7. 
janvāra ir 3,81% gadā. Plāna daļas ienesīgums 2004. 
gada 3. ceturksnī bija 3,41% gadā. Kopumā Plāna 
ienesīguma rādītāji ir līdzvērtīgi nozares vidējam 
rādītājam. 
Trešajā ceturksnī lielāko daļu ieguldījumu veicām  
Latvijas valsts vērtspapīros. Latvijas valsts vērtspapīru 
īpatsvars Plāna portfelī ceturkšņa laikā ir pieaudzis no 
29,5% līdz 36,1%. Attiecīgi Plāna portfelī ir 
samazinājies banku depozītu, ārvalstu obligāciju un 
korporatīvo obligāciju īpatsvars. Šāda stratēģija 
izvēlēta, jo sagaidām, ka tuvākajā laikā pieaugs Latvijas 
valsts vērtspapīru cenas, kas dos Plānam papildu peļņu. 
Ieguldījumi ārvalstu valūtās 3. ceturkšņa beigās veidoja 
13,45% no Plāna portfeļa. Valūtas riska ierobežošanai 
tiek izmantoti atvasinātie finanšu instrumenti, kas 
pasargā Plānu no nelabvēlīgām valūtas kursa 
svārstībām. 
Ieguldījumi akcijās šajā ceturksnī tika veikti salīdzinoši 
maz. Nedaudz tika mainīta ieguldījumu portfeļa Baltijas 
akciju struktūra. Ieguldījumi akcijās un ieguldījumu 
fondos, ieskaitot strukturētos finanšu produktus, 3. 
ceturkšņa beigās veidoja 3,92% no Plāna portfeļa. 
Svarīgākajos pasaules akciju tirgos 3. ceturkšņa pirmajā 
pusē bija vērojama akciju tirgus indeksu 
samazināšanās, savukārt ceturkšņa otrajā pusē indeksi 
pieauga. Tomēr ceturkšņa ietvaros kopumā akciju 
indeksi ir samazinājušies. Piemēram, Dow Jones 
Industrial ir samazinājies par -3,4%, S&P 500 par -
2,3% un Euronext 100 par -2,1%. 
Ceturkšņa laikā Latvijas finanšu tirgū bija vērojama 
neliela īstermiņa procentu likmju palielināšanās. To 
ietekmēja Latvijas Bankas 15. jūlija lēmums palielināt 
komercbanku obligāto rezervju normu no 3% līdz 4% 
no piesaistītajiem nebanku noguldījumiem. Straujāk 
palielinājās īsāko termiņu procentu likmes. Piemēram, 
vienas nakts RIGIBOR likme pārskata periodā ir 
palielinājusies no 3,33% un līdz 3,96%, viena mēneša 
RIGIBOR likme palielinājās no 3,76% līdz 4,04%. 
Sešu un 12 mēnešu RIGIBOR likmes palielinājās 

attiecīgi par 0,22 un 0,20 procentpunktiem līdz 4,37% 
un 4,39%. 
Šajā ceturksnī notika četras valsts īstermiņa parādzīmju 
izsoles un viena 10 gadu valsts obligāciju izsole. Visās 
izsolēs pieprasījumus pēc valsts vērtspapīriem 
ievērojami pārsniedza piedāvājumu. Īstermiņa 
parādzīmju izsolēs vidējais ienesīgums nedaudz 
pieauga salīdzinājumā ar tāda paša termiņa parādzīmju 
izsolēm gada 2. ceturkšņa beigās, bet 10 gadu valsts 
obligāciju izsolē vidējais ienesīgums bija iepriekšējā 
līmenī – 4,86%. 

 
Investīciju vides prognoze 

Lēnākas ASV ekonomikas izaugsmes apstākļos arī 
ASV akciju tirgi jau kopš gada sākuma svārstās 
ierobežotā intervālā. Uzņēmumu peļņas rādītājus varētu 
ietekmēt arī naftas cenu kāpums un lēnā nodarbinātības 
palielināšanās. 
Pie lēnākas globālās ekonomikas izaugsmes bāzes 
likme dolāros varētu novembrī sasniegt 2% līmeni un 
pēc tam palikt nemainīga vairākus mēnešus, savukārt 
Eirozonā procentu likmes visticamāk netiks 
paaugstinātas līdz nākamā gada vidum. 
Šādos apstākļos par pievilcīgākiem uzskatām 
ieguldījumus latos, kas nodrošina augstāku ienesīgumu. 
Turklāt līdz ar lata piesaisti eiro tiek sagaidīta arī lata 
procentu likmju samazināšanās. 

 

4. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija 
Joprojām latu obligāciju ienesīgums ir augstāks par eiro 
obligāciju ienesīgumu, tāpēc tuvākajā laikā Plāna 
līdzekļus pamatā ieguldīsim latu fiksēta ienākuma 
vērtspapīros. Ir sagaidāms, ka Latvijas obligāciju tirgū 
4. ceturksnī parādīsies vairāki jauni emitenti. Līdz ar to 
parādīsies iespēja vairāk diversificēt Plāna portfeli. 
Ieguldījumus ārvalstīs vairāk veiksim vērtspapīros ar 
augstāku ienesīgumu. Arī turpmāk valūtas riska 
ierobežošanai izmantosim atvasinātos finanšu 
instrumentus. 
Ieguldījumus akcijās veiksim ļoti piesardzīgi. Ņemot 
vērā ne visai optimistiskās prognozes par ASV un 
Eirozonas akciju tirgiem, vairāk orientēsimies uz 
Centrāleiropas un Austrumeiropas akciju tirgiem. 

 
Tehniskā informācija 

 

Plāna nosaukums: Optimus sabalansētais plāns 
Pārvaldītāja nosaukums: Optimus Fondi 
Pārvaldnieks: Sandis Anderšmits 
Turētājbanka: Latvijas Unibanka 
Plāna darbības sākums: 07.01.2003. 
Maksimālā atlīdzība par Plāna pārvaldi: 1,50% 
 

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Optimus Fondi: Unicentrs, Valdlauči, Ķekavas pag., Rīgas raj.,  
LV-1076, tālr. 7779925; fakss 7215386, www.optimus.lv, e-pasts: optimus@unibanka.lv 

 
Optimus Fondi ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas pārvalda atklātā pensiju fonda Unipensija plānus UNI-Aktīvais, 
UNI-Sabalansētais un UNI-Eiropensija, atvērto ieguldījumu fondu Latu rezerves fonds, slēgto ieguldījumu fondu 
Nekustamā īpašuma fonds, valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus – Optimus aktīvais plāns, Optimus 
sabalansētais plāns, Optimus Latvijas plāns un Optimus Eiropas plāns un individuālos ieguldījumu portfeļus. 

Šis pārskats ir tikai informatīvs materiāls un nav iecerēts kā rekomendācija konkrētu lēmumu pieņemšanai 
darījumiem finanšu tirgū. 

http://www.optimus.lv/
mailto:optimus@unibanka.lv
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