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Kevas delårsrapport 1.1–31.3.2016

Kevas placeringar avkastade -0,8 procent – trög början på
året på kapitalmarknaden
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av
pensionsmedlen i kommunsektorn. I januari–mars avkastade Kevas
placeringar -0,8 %, dvs. 343 miljoner euro på minus. I slutet av mars
uppgick placeringarnas marknadsvärde till 44,0 miljarder euro. Vid
motsvarande tidpunkt i fjol var marknadsvärdet 45,2 miljarder euro.
Enligt Kevas tf verkställande direktör Tapani Hellstén har Keva klarat
sig ganska bra på den oroliga marknaden.
- Början av placeringsåret 2016 har motsvarat våra förväntningar. Trots
att kapitalmarknaderna har varit ytterst turbulenta har
placeringsverksamheten löpt helt bra, säger Hellstén.
- På längre sikt oroar vi oss för hur det ska gå för hela
finansieringsgrunden för det kommunala pensionssystemet efter alla
strukturreformer. Vi hoppas att också finansieringen av pensionerna i
kommunsektorn beaktas då beslut om strukturerna fattas.
Marknadsvärdet av avkastningen på placeringarna var -0,8 % i januari–
mars. Avkastningen på noterade aktier och aktiefonder uppgick till -4,4
%. Ränteplaceringarna avkastade 2,0 % och fastighetsplaceringarna
(inklusive fastighetsfonder) 0,7 %. Bland de övriga tillgångsslagen var
avkastningen på kapitalplaceringar 0,3 % och på hedgefonder -2,9 %.
Räntepappren (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 46,3 % av Kevas
totala placeringstillgångar, medan andelen noterade aktier och
aktiefonder var 34,7 % och andelen fastighetsplaceringar 6,7 %.
Kapitalplaceringarnas andel var 6,1 % och andelen övriga placeringar,
närmast hedgefonder, var 6,2 %.
Placeringsdirektör Ari Huotari beskriver årets första kvartal som trögt,
precis som väntat.
- De viktigaste centralbankerna gör sitt bästa för att backa upp
marknaderna. Det grundläggande problemet tycks ändå vara att inte
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heller de centrala aktörerna har någon lösning på nuläget. Vi har troligen
ännu svårare tider framför oss än vi tidigare förutspått.

För ytterligare information:
Tf verkställande direktör Tapani Hellstén. tfn 020 614 2201
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211
Siffrorna i detta meddelande är oreviderade.
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