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Kevas delårsrapport 1.1–31.3.2014

Kevas placeringsresultat var såsom väntat
Keva ansvarar för pensionerna inom den offentliga sektorn samt för finansieringen av pensionerna och
placeringen av pensionsmedlen. Under årets första kvartal avkastade Kevas placeringar 1,6 %, dvs.
drygt 600 miljoner euro. I slutet av mars uppgick placeringarnas marknadsvärde till 38,6 miljarder euro.
- Placeringsresultatet var i linje med våra förväntningar, konstaterar tf. verkställande direktör Pekka
Alanen.
- Vi har haft flera fina placeringsår efter finanskrisen. Läget i världsekonomin är dock fortfarande
osäkert, vilket självfallet också inverkar på kapitalmarknaderna. Resultatet är rätt bra sett till
omständigheterna, säger Alanen.
Marknadsvärdet av avkastningen på placeringarna var 1,6 % i januari–mars. Noterade aktier och
aktiefonder avkastade 1,1 % och ränteplaceringar 1,7 %. Avkastningen på fastighetsplaceringar
(inklusive fastighetsfonder) var 1,0 %. Bland de mindre tillgångsslagen avkastade kapitalplaceringarna
5,2 %, hedgefonderna 2,3 % och råvaruplaceringarna 6,3 %.
Av marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar utgjorde räntepappren, inklusive inverkan av derivat,
45,1 %, medan andelen noterade aktier och aktiefonder var 37,8 % och andelen fastighetsplaceringar 7,1
%. Andelen kapitalplaceringar, hedgefonder och råvaruplaceringar var 5,5 %, 3,9 % resp. 0,6 %.
- Det är helt uppenbart att placeringsintäkterna nu är på en lägre nivå än under tidigare år, konstaterar
placeringsdirektör Ari Huotari.
- Under de närmaste åren kommer ränteplaceringarna inte att ge någon större avkastning. Eftersom
också aktieplaceringarna redan har avkastat väl efter finanskrisen, är utvecklingspotentialen begränsad
även i dem. Det här leder till att placerarna världen över är på jakt efter nya placeringsobjekt för sina
pengar.
För ytterligare information
Tf. verkställande direktör Pekka Alanen, tfn 020 614 2349
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211
Siffrorna för första kvartalet i detta meddelande är oreviderade.

Tillgångsslagens andelar anges som andelar av placeringstillgångarnas riskviktade marknadsvärde.
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