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Kevas delårsöversikt 1.1–31.3.2012: 

Kevas placeringar inledde året väl 
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen 
på kommunsektorn och under det första kvartalet avkastade Kevas placeringar 5,9 %. 
Placeringarnas marknadsvärde låg i slutet av mars på 31,5 miljarder euro. 
 
- Det första kvartalet 2012 var ur placerarnas synvinkel en helt måttfull tid på 
kapitalmarknaderna, i synnerhet om placeringsportföljen innehöll mycket aktier och 
andra mer riskfyllda placeringar. Jag uppskattar att vi klarade skötseln av vår globala 
placeringsportfölj väl, konstaterar verkställande direktör Merja Ailus.  
 
Placeringsverksamhetens avkastning enligt marknadsvärde var 5,9 % i januari-mars. 
De noterade aktierna och aktiefonderna gav en avkastning på 10,9 % och 
ränteplaceringarna 3,4 %. Avkastningen av fastighetsplaceringarna (inklusive 
fastighetsfonderna) var 1,1 %. Av de mindre förmögenhetsslagen avkastade 
kapitalplaceringarna 1,3 %, hedgefonderna 3,1 % och tillgångsplaceringarna 5,2 %.  
 
De noterade aktierna och aktiefondernas andel av alla placeringstillgångar var 39,0 
%, ränteplaceringarnas andel var 45,5 % och fastighetsplaceringarnas 7,9 %. 
Kapitalplaceringarnas andel var 4,6 %, hedgefondernas 2,1 % och 
tillgångsplaceringarnas 0,7 % av Kevas alla placeringstillgångar. 
 
- Den positiva stämningen på kapitalmarknaderna som började i slutet av fjolåret 
fortsatte under det första kvartalet. Den kanske mest centrala faktorn bakom 
marknadsoptimismen under detta kvartal var det finansieringsprogram som 
Europeiska centralbanken påbörjade i slutet av fjolåret för att stöda banksystemet. 
Det minskade i varje fall i detta skede oron för hur det europeiska banksystemet ska 
klara sig, bedömer placeringsdirektör Ari Huotari. 
 
- Det andra kvartalet 2012 har sedan inletts i dystrare tecken än det första kvartalet. 
Aktiemarknaderna har i allmänhet varit pressade och i synnerhet de europeiska 
aktiemarknaderna har satts på prov på grund av att bekymren återkommit igen. 
Osäkerheten och oron på marknaden vilka blev så bekanta under de senaste åren 
fortsätter, säger Huotari om den närmaste tiden. 
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