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INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

2022.gada 31.martā Pirmā Pensiju Plānā (turpmāk Pensiju Plāns) bija 13 009 Plāna dalībnieki ar
kopējo portfeļa vērtību EUR 73 718 237. Pensiju Plāna bruto ienesīgums kopš gada sākuma bija
-5,25%, kas naudas izteiksmē kopumā veido uzkrājumu samazinājumu par EUR 3 960 714.
NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

2022. gads iesākās ar negatīviem investīciju rezultātiem, kam par pamatu bija pieaugošie
inflācijas draudi, energoresursu cenu kāpums un vispārīgi piesardzīgais investoru noskaņojums,
kā rezultātā visu aktīvu klašu ieguldījumu vērtības piedzīvoja kritumu.
Februārī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, finanšu tirgi reaģēja ar strauju ieguldījumu vērtības
kritumu. Piemēram, Eiropas un globālo akciju indeksi kritās par vidēji 3%, kamēr obligāciju indeksi
par vidēji 6%. Lai gan Pensiju Plāna portfelī nav tiešu ieguldījumu Krievijas, Baltkrievijas vai
Ukrainas vērtspapīros, tomēr pastāv netieša ietekme no minētā konflikta un ieguldījumu vērtība
ir tieši saistīta ar vispārīgo nenoteiktību pasaulē un investoru bažām par ģeopolitisko notikumu
ietekmi uz globālās ekonomikas izaugsmi un gaidāmo inflāciju.
Savukārt martā ļoti būtiski pieaugot sankciju apmēriem pret agresoru un dažādām Eiropas un
ASV finansiālo atbalstu programmām, galvenā ietekme uz Pensiju Plāna investīciju rezultātiem
bija no šo notikumu iespaidā pieaugošajām bāzes procentu likmēm, kā rezultātā sekoja obligāciju
vērtības samazināšanās.
PROGNOZE 2022.GADAM

Pensiju Plāna līdzekļu pārvaldītāji norāda, ka šis gads neizbēgami būs liels izaicinājums
globālajai ekonomikai. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un tai noteiktajām sankcijām būs liela
ietekme gan uz Eiropas, gan pasaules ekonomiku un investoru noskaņojumu kopumā. Pozitīva
attīstība nākotnē noteikti neizpaliks, tomēr pasaulei vajadzēs laiku, lai pielāgotos jaunajai
realitātei. Vienlaikus līdzekļu pārvaldītāji turpinās atbilstoši reaģēt uz jauniem notikumu
pavērsieniem finanšu tirgos, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas esošajā portfeļa
struktūrā.

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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