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Kevas placeringar gjorde bra ifrån sig i början av året
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. I januari–mars avkastade Kevas placeringar 5,5
%, dvs. 2,7 miljarder euro. I slutet av mars uppgick placeringarnas marknadsvärde till 52,5 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i fjol var marknadsvärdet 51,2 miljarder euro.
Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen bedömde resultatet med
tanke på Kevas långa placeringshorisont.
- På sistone har placeringsmiljön varit mycket varierande och sett till det är
resultatet bra. Samtidigt måste man tänka på att ”arbetspensionsbranschens
kvartal” är 25 år. Det är avkastningen på lång sikt som avgör, och den är
bland den bästa i branschen hos Keva, säger Kietäväinen.
- Kevas verksamhet omstruktureras och vi blickar framåt. I början av året har
vi bland annat inlett verkställandet av Kevas strategi som godkändes i mars,
tillägger Kietäväinen.
Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var 5,5 % i januari–
mars. Noterade aktier avkastade bäst, 11,8 %. Avkastningen på ränteplaceringar var 2,5 % medan hedgefonder avkastade 2,0 % och kapitalplaceringar
1,3 %. Avkastningen på fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) var
0,6 %.
Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar är på en god nivå. Den
kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988)
fram till rapporteringstidpunkten var 4,0 % per år. Den reella genomsnittliga
avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 5,3 %. Realavkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 5,3 %
och realavkastningen för tio år 6,8 %.
Ränteplaceringarna (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 40,3 % av Kevas
totala placeringstillgångar medan andelen noterade aktier och aktiefonder var
36,4 %. Bland de mindre tillgångsslagen var andelen kapitalplaceringar 9,5
%, hedgefonder 7,3 % och fastighetsplaceringar 6,4 %.
Enligt placeringsdirektör Ari Huotari var resultatet för årets första kvartal
fint men marknaden har också har uppvisat irrationella drag.
- Kapitalmarknaderna och utvecklingen i realekonomin har gått i olika riktningar, konstaterar Huotari.
För ytterligare information:
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