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Kevas delårsrapport 1.1–31.3.2017

Bra resultat för Keva
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. I januari–mars avkastade Kevas placeringar 3,0
procent, dvs. 1 440 miljoner euro. I slutet av mars uppgick placeringarnas
marknadsvärde till 49,3 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i fjol var
marknadsvärdet 44 miljarder euro.
Enligt Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen har början av 2017
motsvarat Kevas mål. Keva har klarat sig bra på de svårt förutsägbara marknaderna och helhetsbedömningen av placeringsriskerna har fungerat väl.
- På längre sikt oroar vi oss för hur vi ska säkerställa hela finansieringsgrunden för det kommunala pensionssystemet efter alla strukturreformer.
I kommunsektorn har också pensionsutgifterna från och med detta år bestående stigit så att de är större än de pensionsavgifter som kommunsektorns
arbetsgivare och arbetstagare betalar. Detta innebär att placeringarna och
deras avkastning i fortsättningen behövs i allt högre grad för att betala pensionerna.
Marknadsvärdet av avkastningen på placeringarna var 3,0 % i januari–mars.
Avkastningen på noterade aktier och aktiefonder uppgick till 6,6 %. Ränteplaceringarna avkastade 0,8 % och fastighetsplaceringarna (inklusive fastighetsfonder) 1,2 %. Bland de övriga tillgångsslagen var avkastningen på kapitalplaceringar 1,4 % och på hedgefonder 1,9 %.
Räntepapperen (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 43,5 % av Kevas totala placeringstillgångar, medan andelen noterade aktier och aktiefonder var
37,5 % och andelen fastighetsplaceringar 6,2 %. Kapitalplaceringarnas andel
var 6,6 % och andelen hedgefonder, var 6,2 %.
Placeringsdirektör Ari Huotari beskriver årets första kvartal som en fortsättning på utvecklingen ifjol.
- Efter ifjol våras har också de tråkiga nyheterna efter en avtagande osäkerhetsperiod börjat verka positiva. Man ska naturligtvis glädja sig över de fina
avkastningssiffrorna men samtidigt ökar oron för den framtida utvecklingen.

För ytterligare information:
Verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 020 614 2201
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211
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