TILL MEDIERNA

1 (2)

1.11.2011

Kevas delårsrapport 1.1 - 30.9.2011:

Kevas placeringsavkastning på minus i ett utmanande
ekonomiskt läge
Avkastningen av Kevas placeringar i januari-september var -5,9 procent.
Marknadsvärdet på placeringarna var i slutet av september 27,9 miljarder
euro. Avkastningen sjönk på minussidan på grund av att aktiekurserna
föll.
Enligt Kevas verkställande direktör Merja Ailus har innevarande år varit
exceptionellt utmanande ur placerarens perspektiv.
- Det ser ju ut som om sådana år som detta skulle bli allt vanligare än vad
man ännu för några år sedan kunde föreställa sig, konstaterar Ailus.
- Efter finanskrisens värsta skeden år 2008 har vi haft två till och med
utomordentligt goda placeringsår, till exempel avkastade Kevas
placeringar 12,3 procent i fjol. Visst var kapitalmarknaderna även under
dessa år väldigt oroliga, omtalar Ailus.
Enligt Ailus har temana för år 2011 utöver de bekymmer som den
allmänna världsekonomins tillväxt ger upphov till varit framför allt
utvecklingsländernas skuldbörda och fortgående tilläggsskuldsättning.
Placeringsverksamhetens avkastning enligt marknadsvärdet var i januariseptember -5,9 %. De noterade aktiernas och aktiefondernas avkastning
var -17,4 %. Ränteplaceringarna avkastade 1,4 % och
fastighetsplaceringarna (inklusive fastighetsfonderna) 3,7 %. Av de
mindre förmögenhetsslagen var kapitalplaceringarnas avkastning 14,9 %,
hedgefondernas - 0,8 % och tillgångsplaceringarnas -9,0 %.
Ränteplaceringarnas andel av Kevas hela placeringsförmögenhet var
46,8 %, de noterade aktiernas och aktiefondernas 37,3 % och
fastighetsplaceringarnas 8,3 %. Kapitalplaceringarnas andel var 4,9 %,
hedgefondernas 2,0 % och tillgångsplaceringarnas 0,7 %.
Enligt placeringsdirektör Ari Huotari har läget på kapitalmarknaderna
varit en aning positivare efter slutet av september.
- På kapitalmarknaderna har man kunnat skönja en försiktig lust att öka
risktagningen i placeringsportföljerna. Det gångna året har för
placerarnas del, även för Keva, varit en tid av ständig avvägning av
risknivån. Aktier och även andra mer riskfyllda placeringar har klarat sig
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någorlunda under oktober. Efter de senaste euroområdesmötena kunde
man till och med se en glimt av ett aktierally.
Enligt Huotari kräver en fortsättning av den positiva utveckling som nu
kunnat skönjas att de politiska linjedragningarna som gjorts inom
euroområdet omsätts i praktiken.
- Dessutom behöver vi positiva signaler om utvecklingen av den globala
realekonomin, tillägger Huotari.

Ytterligare information:
Verkställande direktör Merja Ailus, tfn 020 614 2201
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211

Kvartalssiffrorna i detta meddelande är oreviderade.
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