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Informācija no portfeļu pārvaldniekiem

Šobrīd liela daļa iedzīvotāju valstī saskaras ar dažādām
ikdienas grūtībām, ierobežojumiem, neziņu par nākotni un
par to, kas notiek ar veiktajiem uzkrājumiem pensijai, tāpēc
mums ir svarīgi Jūs pastiprināti informēt par aktuālo
situāciju Pensiju Fondā. Neizbēgami arī mēs savā ikdienā
saskaramies ar tādu izaicinājumu kā nepieciešamība
strādāt attālināti, vienlaikus saglabājot mūsu Fonda
darbības nepārtrauktību. Mēs aicinām visus šajā laikā
domāt racionāli, apzināties, ka svārstības finanšu tirgos ir
pašsaprotamas un nešaubīties, ka arī šī krīze reiz beigsies.
Papildus piedāvājam sagatavotu ziņojumu no Jūsu Pensiju Plāna portfeļu pārvaldniekiem.
JĀNIS ROZENFELDS, “SEB INVESTMENT MANAGEMENT LATVIA” IPAS

Krituma brīžos mums rodas vēlme bēgt un slēpties – lauzt
pensiju līgumus vai mainīt pensiju plānus, domājot, ka no
krituma var paslēpties. Arī no pārvaldniekiem mēs
sagaidām, ka viņi "iesaldēs" uzkrājumu, un tas vairāk
nekritīs. Tomēr šāda "iesaldēšana" ir aplams risinājums, tas
izjauc ilgtermiņa stratēģiju, kuras atjaunošana prasa laiku.
Pareizākā ilgtermiņa stratēģija būtu vienkārši nogaidīt un
turpināt veikt regulāras iemaksas. Varat būt droši, ka
pensiju pārvaldnieki rūpīgi un ar vēsu prātu seko līdzi notikumu attīstībai, veicot nepieciešamās
darbības, lai mūsu uzkrājums pieaugtu ilgtermiņā.
HARIJS BEĶERIS, “SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA” IPS

Pensiju Plāna noteiktā sabalansētā ieguldījumu stratēģija un pārvaldnieku
pēdējo gadu piesardzīgā pārvaldīšana tieši šādos krīzes apstākļos attaisno
sevi vislabāk, ļaujot saglabāt vairāk no uzkrātā kapitāla. Viena lieta ir
skaidra – finanšu tirgi agrāk vai vēlāk, bet pārstās reaģēt uz sliktajām ziņām
un sāks lūkoties nākotnē. Tas visticamāk nenotiks ne viena, ne divu
mēnešu laikā, jo vēl aizvien ir daudz nezināmu faktoru ap vīrusu, taču
atgriežoties ekonomiskajai aktivitātei, arī finanšu tirgos atgriezīsies
optimisms, ļaujot arī Jūsu uzkrājumam atsākt augt. Turklāt, jo vairāk būs
saglabāts kapitāls krīzes situācijā, jo būs lielāka bāze, no kuras varēs
atsākties izaugsme.

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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