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Förhandsuppgifter om Kevas bokslut

Kevas placeringar klarade sig rimligt under det svåra
året
För finansieringen av kommunsektorns pensioner och placeringen av
pensionsmedel ansvarar Keva, vars placeringar år 2011 enligt preliminära
uppgifter gav en avkastning på -1,7 % (12,3 % år 2010).
Placeringsavkastningen stannade på minus på grund av att aktiekurserna
sjönk. Placeringarnas marknadsvärde vid årets slut uppgick till 29,6
miljarder euro (28,8 miljarder euro år 2010). Den kumulativa
realavkastningen från fonderingens början (från år 1988) till slutet av år
2011, utan kapitalvägning var 5,1 % per år. Inom Finlands
pensionssektor räknas långsiktig avkastning i allmänhet utan
kapitalvägning. Den kapitalvägda realavkastningen från fonderingens
början till slutet av föregående år var 3,3 % per år.
Enligt verkställande direktör Merja Ailus kan Kevas fjolårsresultat av
placeringsverksamheten ses som rimligt i förhållande till det allmänna
läget.
- År 2011 präglades av euroområdets skuldproblem och även allmänt
taget av oro gällande den globala ekonomins tillväxtförväntningar. Året
var också synnerligen svårt för alla placerare, konstaterar verkställande
direktör Merja Ailus.
De noterade aktierna avkastade -10,0 %, kapitalfonderna 13,9 %,
ränteplaceringarna 3,5 % och fastighetsplaceringarna 6,8 %. Av de
mindre tillgångsslagen avkastade hedgefonderna -0,5 %.
När det gäller Kevas placeringstillgångars marknadsvärde vid årets slut
var ränteplaceringarna 47,3 %, de noterade aktierna 37,6 %, fastigheterna
8,2 %, kapitalfonderna 4,9 % och hedgefonderna 2,0 %.
Enligt placeringsdirektör Ari Huotari var år 2011 mycket oroligt på
kapitalmarknaderna.
- Efter finanskrisens första skeden kunde man redan skönja en gryende
optimism på marknaderna. I fjol dök problemen igen upp till ytan och
volatiliteten på marknaden var påtaglig, bedömer placeringsdirektör Ari
Huotari.
- År 2012 har börjat i relativt positiv stämning. Förmodligen minns man
snart igen på marknaden de många olösta problemen, till exempel
beträffande euroområdet. Så framför har vi förmodligen igen ett år under
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vilket placerarna blir tvungna att var speciellt försiktiga, konstaterar
Huotari.
Ytterligare information lämnar:
Verkställande direktör Merja Ailus, tfn 020 614 2201
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205 eller 0400 451 099
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211 eller 040 772 7832

Ovan presenterade tal är preliminära förhandsuppgifter. Det egentliga
bokslutsmeddelandet publicerar Keva 8.3.2012.
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