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Osäkerheten på aktiemarknaderna syns i Kevas resultat för början av året

Kevas placeringar klarade sig rätt bra
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. I januari–mars avkastade Kevas placeringar -0,4
%, dvs. -203 miljoner euro. I slutet av mars uppgick placeringarnas marknadsvärde till 51,2 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i fjol var marknadsvärdet 49,3 miljarder euro.
Enligt verkställande direktör Timo Kietäväinen är resultatet för början av
året rätt bra med beaktande av det utmanande läget på marknaderna. -Pensionsförsäkrarens grundläggande uppgift är långsiktig: vi bär ansvaret också
för de pensioner som betalas ut först efter decennier. Kevas årliga realavkastning utan kapitalvägning under de senaste fem åren är 5,8 %, säger
Kietäväinen.
Keva förbereder sig under innevarande år på vård- och landskapsreformen
och är oroad över personalens ställning i denna förändring. - Vi måste ha omsorg om de anställdas arbetsförmåga på alla plan för att kunna hålla kostnaderna för förtida pensioneringar i styr. Nu är det skäl att ta också denna vårdreformsutmaning på allvar, säger Kietäväinen.
-Annars är risken den att den förlängning av yrkeskarriärerna som varit på
god väg i den offentliga sektorn stannar upp, säger Kietäväinen.
Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var -0,4 % i januari–
mars. Kapitalplaceringarna avkastade bäst, 2,2 %. Hedgefonderna avkastade
1,1 %, fastighetsplaceringarna (inklusive fastighetsfonder) 0,9 % och ränteplaceringarna 0,6%. Avkastningen på noterade aktier och aktiefonder uppgick
till -2,5 %.
Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar är på en god nivå. Den
kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988)
fram till rapporteringstidpunkten var 4,2 % per år. Den reella genomsnittliga
avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 5,4 %. Den
nominella realavkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har
varit 5,8 % och realavkastningen för tio år 4,6 %.
Räntepapperen (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 42,1 % av Kevas totala placeringstillgångar, och andelen noterade aktier och aktiefonder var
37,7 %. Bland de mindre tillgångsslagen var andelen kapitalplaceringar 7,6
%, hedgefonder 6,4 % och fastighetsplaceringar 6,2 %.
Placeringsdirektör Ari Huotari berättar att det ökade hotet om handelskrig
har kastat en skugga över kapitalmarknaderna under början av året.
- Den stigande räntenivån närmast i USA och världsekonomins fortsatta tillväxt har väckt oro. Turbulensen på kapitalmarknaderna torde fortsätta, säger
Huotari.
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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

Siffrorna i detta meddelande är oreviderade.
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