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Fonda vērtība 2 860 168 USD

Cenu aprēķins un norēķini katru darba dienu

Pārvaldīšanas komisija 0,85% gadā

Pirkšanas komisija 0,30%

A klase USD H klase EUR

ISIN LV0000401008 LV0000401016

Valūta USD EUR

Ienākumu 
sadales metode uzkrājoša uzkrājoša

Minimālā
pirmreizējās 
iegādes summa

1 000,00 USD 1 000,00 EUR

Fonda ieguldījumu statistika
Vērtspapīru skaits fondā 16

Vidējāis svērtais ienesīgums līdz dzēšanai 3,9%

Vidējā svērtā durācija 4,6 gads

Augusts 2020

Ieguldīšanas mērķis
Fonda mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu
no ieguldījumiem valstu, pašvaldību, centrālo banku, 
kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai 
garantētos parāda vērtspapīros.

Ieguldījumu politika
Līdz 100% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti,       
galvenokārt,  dalībvalstu, ESAO valstu un Austrumeiropas 
valstu valdību, centrālo banku, pašvaldību, kredītiestāžu         
un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros un         
naudas tirgus instrumentos.

Fonda ieguldījumi augsta ienesīguma parāda vērtspapīros 
nedrīkst pārsniegt 70% no Fonda aktīviem.

Fonda ienākumu veido, galvenokārt, parāda vērtspapīru    
cenu pieaugums un ienākumi no saņemtajiem kuponu 
maksājumiem. 

Riska un ienesīguma profils
Sintētiskais rādītājs. Aprēķinātais rādītājs indikatīvi parāda 
ieguldījumu apliecību klases ienesīguma svārstīgumu. Fonda 
sākotnējais ienesīguma svārstīgums aprēķināts, izmantojot 
Atsauces portfeli. Šobrīd noteiktā riska kategorija nākotnē 
var mainīties.

Fonda daļas vērtība, H klase
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Zemāks risks Augstāks risks

Parasti zemāks ienesīgums Parasti augstāks ienesīgums
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Fonda ienesīgums

Valūtas 
klase

Fonda daļas 
vērtība uz 
31.08.2020

1 
mēnesis

Kopš 
darbības 
sākuma

(H) EUR 100,580 0,31% 0,80%

(A) USD 101,331 0,23% 1,41%

99,40

99,60

99,80

1 00,00

1 00,20

1 00,40

1 00,60

1 00,80



MTU Aero Engines, 3.00%, 01.07.2025. 4,3%

Volkswagen, 1.50%, 01.10.2024. 4,3%

Czech Gas Networks, 1.00%, 16.07.2027. 4,2%

CEZ, 0.875%, 02.12.2026. 4,2%

Estonia, 0.125%, 10.06.2030. 4,1%

Dell International, 6.02%, 15.06.2026. 4,1%

LyondellBasell, 0.875%, 17.09.2026. 4,1%

DDM Debt, 8.00%, 11.12.2021. 4,0%

CA Immobilien Anlagen, 0.875%, 05.02.2027. 4,0%

B2Holding, 6.35%, 28.05.2024. 3,9%

Signet Asset Management Latvia IPS, Antonijas iela 3-1, Rīga, Latvija, t: +371 67 221 229, e-pasts: info@signetam.com

Ieguldījumu sadalījums pa nozarēm

Ieguldījums pēc Moody's reitinga 10 lielākie ieguldītāji

Fonda pārvaldnieka komentārs
Fonds ir dibināts ar mērķi aptvert pēc iespējas plašāku potenciālo ieguldījumu spektru, ļaujot ieguldījumu stratēģiju piemērot 
notikumiem finanšu tirgos. Pārvaldot fondu, ieguldījumi tiek veikti gan investīciju reitinga jeb zema riska obligācijās, gan augsta 
ienesīguma obligācijās, nolūkā radīt sabalansētu obligāciju portfeli.
Fonda pirmie darbības mēneši sakrīt ar līdz šim vēl nekad nepieredzētiem pasaules valstu valdību un centrālo banku 
koordinētiem fiskāli un monetāri stimulējošiem pasākumiem. Tie visi veikti, protams, cēla mērķa labad – COVID-19 slimības 
ierobežošanas ieviesto dīkstāvju un pārvietošanās aizliegumu izraisīto smago ekonomisko seku mīkstināšanai. Šobrīd varam 
vērot, ka labumu no šīm atbalsta programmām, galvenokārt, gūst finanšu tirgus dalībnieki.
Augusts, kā jau vasarai un atvaļinājumu sezonai raksturīgi, finanšu tirgos bija kluss un mierīgs mēnesis. Obligāciju pirmreizējā
tirgū jauno emisiju skaits bija niecīgs, savukārt otrreizējā tirgū turpināja valdīt iepriekšējo mēnešu pozitīvais noskaņojums –
korporatīvo emitentu riska prēmijas samazinājās, bet obligāciju cenas auga. Uz šī fona, augustā Fonds (A klase) uzrādīja 0.23%  
pieaugumu.
Par gaidītāko un svarīgāko notikumu izrādījās ASV Federālo rezervju sistēmas (FRS) ikgadējā sanāksme. Divu dienu sanāksmes 
noslēgumā FRS vadītājs paziņoja par lēmumu pievērsties jaunai pieejai “cenu stabilitātes” nodrošināšanā. Saskaņā ar jauno 
stratēģiju FRS raudzīs, lai ASV ilgtermiņa inflācija būtu vidēji 2% līmenī, kas praksē nozīmē – ļaut tai pārsniegt šo robežu 
īstermiņā. Šāda pieeja ieviesta nolūkā veicināt straujāku darba tirgus un ekonomikas atveseļošanos. Taču finanšu tirgiem 
svarīgākais secinājums ir tāds, ka FRS nesteigsies celt bāzes procentu likmes, kad būs vērojams inflācijas tempa pieaugums. 
Attiecīgi, pasaule turpinās dzīvot nulles bāzes likmju laikmetā vēl nenoteiktu laiku, jo maz ticams, ka pārējās Centrālās bankas
ies pretējā virzienā.

Saistību neuzņemšanās atruna
Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uztverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsolījums jebkādu 
juridiskas dabas saistību nodibināšanai. Šim materiālam ir vienīgi informatīvs nolūks, un cita starpā tas nav uzskatāms par 
mārketinga/reklāmas paziņojumu, publisko piedāvājumu, ieguldījumu konsultāciju, kā arī piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt, turēt 
vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus, kā arī iesaistīties jebkāda veida aktivitātēs ar tiem. Materiālā ietvertā informācija nekādā 
mērā nav sagatavota tādā veidā, lai tā būtu pielāgota individuālām investīciju vajadzībām, mērķiem, riska tolerancei, zināšanām un 
pieredzei par finanšu tirgiem, kā arī jebkuram citam vērā ņemamam ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstāklim un 
ierobežojumam. Šī materiāla autori personīgi, kā arī Signet Bank AS, tās saistītie uzņēmumi t.sk. Signet Asset Management Latvia IPS 
vai pārstāvji neuzņemas atbildību par šeit izvietotās informācijas (t.sk. tās daļas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citām
informācijas vai tajā ietverto apgalvojumu izmantošanas sekām, tostarp neuzņemas jebkādu atbildību par tiešiem un netiešiem 
zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī soda sankcijām, arī gadījumos, kad ir brīdināta par tādu iespējamību.
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Ieguldījumu sadalījums pa valstīm
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