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Kevas delårsrapport 1.1–30.9.2020 
Kevas placeringar klarade sig måttligt   

 
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av 
pensionsmedlen i kommunsektorn. I januari–september avkastade Kevas 
placeringar -2,6 procent, dvs. -1 442 miljoner euro. I slutet av september 
uppgick placeringarnas marknadsvärde till 54,4 miljarder euro. Vid 
motsvarande tidpunkt i fjol var marknadsvärdet 54,6 miljarder euro.  

Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen konstaterar att 
placeringsresultatet är måttligt med tanke på det ytterst svåra 
investeringsklimatet.  

- Vi har lyckats sörja för Kevas likviditet. Den långsiktiga avkastningen på 
placeringarna är avgörande och mätt med den är Keva på topp i branschen, 
säger Kietäväinen. 

- Kevas reformer har fortskridit planenligt trots undantagsförhållandena. Den 
nya organisationen och det nya ledningssystemet infördes framgångsrikt i 
juni. Kundbetjäningen och särskilt distanstjänsterna har utvecklats kraftigt 
och handläggningen av pensionsansökningarna har gått fint. Vi har också 
gjort framsteg vad gäller målet enligt strategin att vara effektivast i 
branschen, säger Kietäväinen.  

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var -2,6 procent i 
januari–september. Fastighetsplaceringarna (inklusive fastighetsfonder) 
avkastade bäst, 0,4 procent. Avkastningen på övriga tillgångsslag var 
negativ: ränteplaceringar -0,8 procent, kapitalplaceringar -1,1 procent, 
hedgefonder -1,1 procent och noterade aktier -5,4 procent. 
 
Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar är fortfarande på en god 
nivå. Den kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fondstarten (1988) 
fram till rapporteringstidpunkten var 3,9 procent per år. Den reala 
genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning var 5,3 procent under 
motsvarande period. Realavkastningen utan kapitalvägning för de fem 
senaste åren har varit 4,1 procent och realavkastningen för tio år 4,5 
procent.  

Ränteplaceringarna (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 37,3 procent av 
Kevas totala placeringstillgångar, och andelen noterade aktier och aktiefonder 
var 38,1 procent. Bland de mindre tillgångsslagen var andelen 
kapitalplaceringar 11,6 procent, hedgefonder 6,2 procent och 
fastighetsplaceringar 6,7 procent.  

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari har kapitalmarknaden innevarande år 
påverkats bland annat av coronaviruset, centralbankernas åtgärder och 
senast presidentvalet i USA.  

- Konsekvenserna av coronaepidemin för realekonomin kommer att vara 
långvarigare än vad man trodde i början av året. Centralbankernas åtgärder 
har å sin sida kraftigt höjt värderingen på högriskplaceringar. I USA är valet 
nu över och man får hoppas att maktskiftet går så smidigt som möjligt, 
konstaterar Huotari. 
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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. 


	Kevas delårsrapport 1.1–30.9.2020 Kevas placeringar klarade sig måttligt

