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Kevas delårsrapport 1.1–30.9.2017:

Bra placeringsresultat för Keva
Keva ansvarar för pensionerna inom hela den offentliga sektorn samt för
finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. Fram till utgången av september avkastade Kevas placeringar 5,3 %,
dvs. cirka 2,6 miljarder euro. I januari–september i fjol avkastade placeringarna 4,2 %. I slutet av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till
50,9 miljarder euro medan det vid samma tidpunkt i fjol var 46,6 miljarder
euro.
- Skillnaden mellan de pensionsavgifter vi får från arbetsgivar- och privatkunder och de pensioner vi betalar ut kommer enligt våra beräkningar att i år gå
lite på minus för första gången i Kevas historia. Den framtida utvecklingen är
klar, nämligen placeringsintäkterna, och senare kapitalet i ansvarsfonden,
kommer under de kommande åren att utnyttjas allt mer vid utbetalningen av
pensionerna, säger verkställande direktör Timo Kietäväinen.
Marknadsvärdet av avkastningen på placeringarna var 5,3 % i januari–september. Avkastningen på ränteplaceringar var 1,9 % och 10,3 % på noterade
aktier och aktiefonder. Avkastningen på kapitalplaceringar och onoterade aktier var 6,6 %, fastighetsplaceringarna (inklusive fastighetsfonder) var 3,0 %
och på hedgefonder 4,4 %.
I slutet av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till 50,9 miljarder euro (46,6 miljarder euro 30.9.2016). Räntepappren (inklusive inverkan
av derivat) utgjorde 43,7 % av de totala placeringstillgångarna, medan andelen noterade aktier och aktiefonder var 37,2 % och andelen fastighetsplaceringar 6,2 %. Andelen kapitalplaceringar och onoterade aktier var 6,7 % och
andelen hedgefonder 6,2 %.
- Placeringsresultatet 2017 överträffar hittills förväntningarna för i år med
klar marginal. Marknadsutvecklingen för noterade aktier har fortsättningsvis
slagit rekord på de flesta marknaderna. Den rikliga likviditeten på marknaden
har allt som allt backat upp alla mer riskfyllda placeringar, säger placeringsdirektör Ari Huotari.
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