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INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plāna (turpmāk Pensiju Plāns) portfeļa vērtība 2020.gada 30.septembrī bija EUR
70 000 461, plāna dalībnieku skaits - 12 960.
Kopš 2020.gada gada sākuma Pensiju Plāna ienesīgums ir -0,69% bruto jeb -1,34% neto, kas
naudas izteiksmē veido samazinājumu par EUR 476 461 bruto jeb EUR 838 595 neto.
3. CETURKŠŅA NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Jūlijā ieguldījumu vērtība turpināja pieaugt augsta ienesīguma, jaunattīstības valstu un
koroporatīvajās obligācijās, kamēr akciju tirgū cenu kāpums bija gandrīz apstājies. Kaut arī
ekonomikas dati un uzņēmumu peļņas rādītāji turpināja pasliktināties, IT sektora uzņēmumi
turpināja sasniegt jaunus peļņas rekordus. Investīciju rezultātā Pensiju Plāna portfeļa vērtība šajā
mēnesī palielinājās par +0.91% (neto).
Augustā akciju cenas pasaulē turpināja uzrādīt kāpumu pretēji tam, ka situācija pasaules
ekonomikā neko labu investoriem nesolīja. Obligāciju un jaunattīstību valstu obligāciju indeksi
piedzīvoja negatīvas svārstības -1,2%, kamēr Eiropas akciju indeksi uzrādīja ienesīgumu +3%,
kā rezultātā Pensiju Plāna portfeļu vērtība palielinājās par +0.67% (neto).
Septembrī finanšu tirgi saglabāja stabilitāti, neskatoties uz ziņām par rekordlieliem vīrusa COVID19 inficēšanās gadījumiem dažādos pasaules reģionos un ASV valsts prezidenta Donalda
Trampa veselības stāvokli. Mēneša laikā Eiropas akciju indeksi uzrādīja -1.4% kritumu, kamēr
globālo akciju indeksi samazinājās par -1.3%. Tomēr investīciju rezultātā Pensiju Plāna portfeļa
vērtība septembrī palielinājās par +0.14% (neto).
PROGNOZE 2020.GADAM

2020.gada investīciju rezultātus turpinās ietekmēt nenoteiktība pasaulē un sekas, ko rada valstu
noteiktie ierobežojumi vīrusa COVID-19 izplatības apturēšanai. Uzņēmumu peļņas un
tirdzniecības rādītāji daudzās sfērās turpinās pasliktināties un sagaidāms, ka to atlabšana būs
iespējama tikai pēc COVID-19 radītās krīzes beigām. Pensiju Plāna portfeļa rezultātus tuvākajos
mēnešos var ietekmēt gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas novembrī un atkal gaidāmās
Lielbritānijas un Eiropas Savienības sarunas par turpmākām savstarpējām ekonomiskajām
attiecībām.

Sagatavotais ziņojums ir informatīvs. Ieguldījumi Pensiju Fondā ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība un uzkrājums nav garantēts. Uzkrātā
kapitāla vērtība var palielināties un samazināties. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgu rezultātu nākotnē.
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