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Turētājbanka Signet Bank AS

Reģistrācijas valsts, statuss Latvija, UCITS IV

Reģistrācijas datums 28.04.2020.

Fonda vērtība 3 822 698 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

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
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Zemāks risks Augstāks risks

Parasti zemāks ienesīgums Parasti augstāks ienesīgums
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Fonda ienesīgums

Valūtas 
klase

Daļas 
vērtība uz 
31.03.2021

1 
mēn.

3 
mēn.

6
mēn.

Kopš 
darbības 
sākuma

(H) EUR 102.721 0.37% -0.13% 1.93% 2.72%

(A) USD 103.670 0.32% -0.12% 2.11% 3.67%

Fonda ieguldījumu statistika
Vērtspapīru skaits fondā 32

Vidējāis svērtais ienesīgums līdz dzēšanai 3.7%

Vidējā svērtā durācija 4.5 gadi 

Marts 2021

Fonda pamatinformācija
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US Treasury, 2.625%, 15.02.2029. 5.7%

Tencent Holdings, 2.39%, 03.06.2030. 5.1%

Armenia, 3.60%, 02.02.2031. 4.8%

MTU Aero Engines, 3.00%, 01.07.2025. 3.4%

Sun Finance, 11%, 20.08.2021. 3.3%

Maxima Grupe, 3.25%, 13.09.2023. 3.3%

Volkswagen, 1.50%, 01.10.2024. 3.2%

MOL Hungarian Oil & Gas, 1.50%, 08.10.2027. 3.2%

Czech Gas Networks, 1.00%, 16.07.2027. 3.2%

LyondellBasell, 0.875%, 17.09.2026. 3.2%

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

Ieguldījumu sadalījums pēc nozarēm

Ieguldījumu sadalījums pēc reitinga 10 lielākie ieguldījumi

Pārvaldnieka komentārs
Martā turpinājās iepriekšējo mēnešu tendence, kad suverēno valsts parāda vērtspapīru ienesīgums pieauga. Arī šomēnes
tendence bija izteiktāka ASV valsts vērtspapīriem un ASV dolāros emitētām korporatīvajām obligācijām. Inflācijas bubulis
kļūst arvien lielāks, dzirdot ASV valsts mēroga pabalstu programmas, kas viena pēc otras tiek paziņotas ar lepnu pompozitāti
un uzņemtas ar gavilēm, neskatoties uz to, ka katras programmas izmaksas tiek plānotas triljonos dolāru. Pirms mēneša
pieņemtajai iedzīvotāju un uzņēmēju atbalsta programma par 1.9 triljoniem dolāru, uz karstām pēdām seko nākamā –
“infrastruktūras atbalsta programma” ar plānotām izmaksām, kas tiek lēstas 2-3 triljonu dolāru apmērā.
Tas radījis lielu spiedienu uz ASV parāda turētājiem, kas vairumā centušies pārdot savus ieguldījumus. Attiecīgi uz mēneša
beigām ASV valsts 10 gadu vērtspapīru ienesīgums svārstījās jau ap 1.75% atzīmi, kas ir pēdējo 2 gadu augstākais rādītājs, un
kāpums mēneša laikā par vēl 35 bāzes punktiem. Eiropā, savukārt, turpina dominēt negatīvas likmes, proti, Vācijas 10 gadu
obligācijām procentu likme ir -0.29%. Tas ir pat mazliet zemāk nekā pirms mēneša, proti, likme ir pazeminājusies par 3 bp.
Neskatoties uz vāju valsts vērtspapīru sniegumu, fonda diversificēto ieguldījumu rezultātā mēnesis tika noslēgts ar pozitīvu
rezultātu, A klases daļas vērtība martā pieauga par 0.32%.
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Ieguldījumu sadalījums pēc reģioniem

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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