
IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBAS 
 30.06.2018 30.09.2018
Daļas vērtība, EUR 2,521349 2,510757
Līdzekļu vērtība, EUR 21 954 147 22 543 550

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMS 
 3 mēn. 6 mēn. 1 gads No darbības 
    sākuma
Plāns -0,42% -0,77% -0,26% 3,68%
Nozares vidējais 0,10% -0,25% -0,47% n/a

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS
Aprēķinātā turētājbankas komisija ceturksnī EUR  4 490 
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja pastāvīgā komisija ceturksnī  EUR 40 403 
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja mainīgā komisija ceturksnī EUR 0

INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU PLĀNU

Pārvaldnieks:  Aleksejs Marčenko
Turētājbanka:  AS SEB banka
Revidents: PricewaterhouseCoopers SIA
Plāna darbības sākums: 21.01.2003.
Atlīdzība par plāna pārvaldi:
Maksājuma pastāvīgā daļa 0,8%
Maksājuma mainīgā daļa 0,25%
Atskaites valūta: EUR

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

IEGULDĪJUMU PORTFEĻA STRUKTŪRA

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plānam ir noteikta konservatīva ieguldījumu politika. 
Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti Eiropas Savienības dalībval-
stu un Eiropas ekonomiskās zonas valstu ar augstu kredītreitingu 
valdību un starptautisku finanšu institūciju un komercsabiedrību 
emitētos parāda vērtspapīros, kā arī banku termiņnoguldījumos, 
kas nodrošina šī Ieguldījumu plāna investīciju stabilitāti.
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PLĀNA DARBĪBAS REZULTĀTI 

Uz 2018. gada 3. ceturkšņa beigām Ieguldījumu plānā „INVL 
Konservatīvais 58+” dalību  bija pieteikuši  18 373 pensiju  
2. līmeņa dalībnieki un Plāna aktīvi sasniedza 22 543 550 EUR.

Plāna 3. ceturkšņa ienesīgums uz 2018. gada 30. septembri 
bija -0,42%, savukārt citu pensiju 2. līmeņa nozares konserva-
tīvās stratēģijas pensiju plānu ienesīgums aizvadītajā ceturksnī 
vidēji veidoja 0,10%. 

Plāna aktīvos komercsabiedrību parāda vērtspapīru apjoms  
3. ceturkšņa laikā samazinājās par 5,74% p.p. un uz 2018. gada 
30. septembri  veidoja 21,44%. 

Ieguldījumu īpatsvars valsts un pašvaldību emitētajās obligāci-
jās un parādzīmēs 3. ceturkšņa laikā palielinājās un  ceturkšņa 
beigās  veidoja 25,85%. 

3. ceturkšņa laikā termiņnoguldījumu apjoms Plāna aktīvos sa-
mazinājās un sasniedza 29,14% perioda beigās. 

Ieguldījumu fondu apliecību īpatsvars Plāna aktīvos ceturkšņa 
beigās bija 8,08%. Ir svarīgi atzīmēt, ka minēto ieguldījumu  
fondu portfeļus veido fiksētā ienākuma vērtspapīri.

PLĀNA DARBĪBU IETEKMĒJOŠĀS FINANŠU VIDES  
RAKSTUROJUMS

2018. gada 3. ceturksnis pasaules finanšu tirgiem bija ne-
viennozīmīgs. No vienas puses, ASV akciju tirgus indeksi 
līdz septembra beigām turpināja pieaugt, tāpat kā dažu citu 
attīstīto un attīstības valstu aktīvu cenas. Tajā pašā laikā si-
tuācija dažās attīstības valstu ekonomikās un finanšu sistē- 
mās krietni pasliktinājās. ASV Federālā rezervju sistēma 
turpināja palielināt bāzes likmi, kā arī samazināt likviditāti 
banku sistēmā, kas pakāpeniski veda pie dolāra likmju cel-
šanas. Turpinājās eskalācija tirdzniecības karā starp Ķīnu 
un ASV, kas veicināja nestabilitāti pasaules ekonomikā un 
finanšu sistēmā, it īpaši attīstības valstīs. Jaunu tirdzniecības 
barjeru celšana var negatīvi ietekmēt pieauguma tempus 
pasaules ekonomikā.        

Augustā krietni pasliktinājās situācija Turcijas ekonomikā – 
inflācijas līmenis pret iepriekšējā gada augustu sasniedza 
17,6%, kas veicināja Turcijas liras vērtības strauju samazi- 
nāšanos. Turcijas tekošā konta deficīts un attiecību paslik- 
tināšanās ar ASV veda pie Turcijas valsts un korporatīvo  
obligāciju vērtības straujas samazināšanās. Negatīvais teko-
šais konts padara Turciju ļoti atkarīgu no ārējā finansējuma 
avotiem, un gadījumā, ja tai nebūs iespēju piesaistīt finan- 
sējumu starptautiskajā tirgū, Turciju varētu gaidīt defolts.  

Itālija ir kļuvusi par nestabilitātes avotu eiro zonā, jo tās val-
dības atteikšanās ievērot ar Eiropas Savienības centrālajām 
finanšu institūcijām saskaņotos budžeta politikas paramet-
rus draud novest pie Itālijas valsts obligāciju cenu krituma un 
Itālijas banku sektora problēmu saasināšanās, kas, savukārt, 
var izraisīt problēmas arī citu eiro zonas valstu bankām. 

Naftas cenas ceturkšņa laikā turpināja palielināties, Brent 
naftas barela cenai ceturkšņa beigās sasniedzot 82,72 ASV 
dolāru atzīmi. Tas bija lielā mērā saistīts ar ģeopolitiskiem 
draudiem, jo ASV nolēma atkal ieviest sankcijas pret Islāma 
republikas naftas sektoru. 

Attīstības tirgos ceturkšņa laikā nebija vienotas cenu dina- 
mikas. Dažu attīstības valstu ekonomikas (piem., Turcija,  
Argentīna, Dienvidāfrika) nokļuva zem ievērojama spiedie-
na, bet dažām izdevās nostiprināt pozīcijas. Ķīnas akciju in-
dekss Shanghai Composite nokrita par 1,95% līdz 2791,8, bet,  
piemēram, Krievijas RTS indekss ceturkšņa laikā pieauga 
par 3,28% līdz 1192,04, Brazīlijas indekss BOVESPA palie-
linājās par 9,04% līdz 79342,42, bet Indijas akciju indekss 
SENSEX palielinājās par 2,54% līdz 36324,17. 

2018. gada trešajā ceturksnī ASV dolāra kurss nedaudz pie-
auga pret eiro – dolāra kurss pieauga no 1,1684 dolāriem  
par 1 Eiropas valūtas vienību līdz 1,1604. 

Latvijas ekonomika šajā periodā bija diezgan stabila, patei-
coties galvenokārt liela mēroga investīciju pieaugumam sa-
biedriskajā infrastruktūrā. Latvijas IKP 2. ceturksnī pieauga 
par 5,3% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Latvijas 
valsts obligāciju cenas saglabājās bez būtiskām izmaiņām, 
lai gan procentu likmju palielināšanas tendence arī šeit at-
stāja savu ietekmi – piemēram, ASV dolāros denominēto 
valsts obligāciju ar dzēšanu 2020. gada  decembrī ienesī-
gums pieauga par 8,4 bāzes punktiem līdz 3,221%. 

TURPMĀKĀ PLĀNA STRATĒĢIJA

Ņemot vērā dolāra likmju pieauguma turpināšanos, ir pare-
dzēts samazināt ASV dolāros denominētās fiksētā ienākuma 
vērtspapīru portfeļa daļas durāciju, pārdodot obligācijas ar 
garākiem dzēšanas termiņiem un to vietā iegādājoties obli-
gācijas ar īsākiem dzēšanas termiņiem. Plānots arī palielināt 
ieguldījumus eiro denominātās investīciju reitinga eiro zonas 
korporatīvajās obligācijās ar durāciju līdz 3 gadiem. Kopumā 
nostāja ir piesardzīga. Plānots saglabāt īsāku durāciju parāda 
vērtspapīru portfelim.  
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