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Preliminära uppgifter om Kevas bokslut

Kevas placeringar avkastade 2,0 miljarder euro
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna i kommunsektorn och placeringen av
pensionsmedlen. Enligt preliminära uppgifter avkastade Kevas placeringar 4,8 % år 2015
(8,7 % år 2014). I slutet av året uppgick marknadsvärdet av placeringarna till 44,2
miljarder euro (41,5 miljarder euro 2014).
Den kumulativa realavkastningen utan kapitalvägning från fonderingens början (1988)
fram till utgången av 2015 var 5,3 % per år. I pensionssektorn i Finland beräknas
avkastningen på lång sikt i allmänhet utan kapitalvägning. Den kapitalvägda
realavkastningen från fonderingens början fram till utgången av fjolåret var 4,0 % per år.
Den nominella avkastningen för fem år utan kapitalvägning har varit 6,3 % medan
realavkastningen har varit 4,8 %. Den nominella avkastningen för tio år har varit 5,3 %
och realavkastningen 3,5 %.
- Vi är mycket nöjda med placeringsresultatet trots att fjolåret präglades av oron för
utvecklingen i världsekonomin. Kapitalmarknaderna var ännu mer turbulenta än under de
föregående åren, säger tf. verkställande direktör Tapani Hellstén.
Avkastningen på ränteplaceringar samt noterade aktier och aktiefonder var 0,4 resp. 8,7 %,
medan fastighetsplaceringarna (inkl. fastighetsfonder) avkastade 8,0 %.
Kapitalplaceringarna samt hedge- och råvaruplaceringarna avkastade 19,2 resp. -1,3 %.
Av det riskviktade marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar i slutet av året utgjorde
räntepappren (inklusive inverkan av derivat) 44,4 %, medan andelen övriga tillgångsslag
var följande: noterade aktier och aktiefonder 36,2 %, fastighetsplaceringar 6,7 %,
kapitalplaceringar 6,1 % samt hedge- och råvaruplaceringar 6,6 %.
- Förra året var igen en verklig berg- och dalbana på kapitalmarknaden. På våren var
avkastningen spektakulär och senare närmare noll. Sett till förväntningarna var
placeringsavkastningen för slutet av året helt bra. Vårt resultat pressades i synnerhet av
problemen på tillväxtmarknaderna. År 2016 har börjat i mycket osäkra tecken. Det återstår
att se om det är fråga om en kortvarig rekyl eller början till en långvarigare trend, säger
placeringsdirektör Ari Huotari.
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