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Kevan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Kevalla mainio tulos

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta
vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-syyskuussa 12,0 % eli
7,0 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa
64,8 miljardia euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 54,4
miljardia euroa.
Syyskuun loppuun mennessä maksutuloa kertyi 4,3 miljardia euroa ja kuntaalan eläkkeitä maksettiin 4,4 miljardia euroa. Työeläkevakuutettuja kuntaalalla oli syyskuun lopussa noin 555 000 henkilöä.
Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen toteaa, että sijoitustulos on erittäin
hyvä. Pääomamarkkinoiden vahvistuminen on jatkunut koronaromahduksen
jälkeen poikkeuksellisen nopeana ja vahvana keskuspankkien ja valtioiden
ennennäkemättömän suurien elvytystoimien ansioista. Inflaation kiihtyessä ja
mm. Kiinan lisätessä epävarmuutta riski ja todennäköisyys korjausliikkeeseen
kasvaa.
- Kevan uudistuminen on edennyt hyvin ja saamamme asiakaspalaute on
edelleen vahvistunut erinomaisella tasolla. Kevan myönteistä kehitystä kuvaa
hyvin se, että olemme nousseet Luottamus & maine -tutkimuksessa työeläketoimialan luotettavimmaksi toimijaksi, Kietäväinen sanoo.
Hän korostaa, ettei kyse ole mistään yksittäisestä tutkimuksesta, vaan myös
viime syksynä tehdyssä sidosryhmätutkimuksessa Kevan toiminta arvioitiin
kokonaisuudessaan erinomaiselle tasolle.
Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-syyskuussa 12,0
%. Pääomasijoitusten (mukaan lukien noteeraamattomat osakkeet) tuotto oli
34,6 %, noteerattujen osakkeiden 15,8 %, hedgerahastosijoitusten 14,6 %,
kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 3,8 % ja korkosijoitusten tuotto oli 1,7 %.
Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on edelleen hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988)
raportointihetkeen oli vuotta kohti 4,4 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen
keskituotto pääomapainottomana oli 5,5 %. Ilman pääomapainotusta viiden
viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 6,2 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 6,8 %.
Noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 39,3 %, korkosijoitusten (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) 33,7 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 14,8
%, hedgerahastojen 6,4 % ja kiinteistösijoitusten 5,8 %.
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Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan keskuspankkien avokätisen tuen lisäksi
lopulta peruspositiivinen markkinapsykologia on ollut pääomamarkkinoiden
tukena kuluvana vuotenakin, monista ilmassa olevista huolista huolimatta.
- Mutta kyllähän kello tikittää, eli eiköhän edessämme ole markkinoilla paluu
arkeen. Kuinka voimakas korjausliike on ja miten se ajoittuu, on vielä näkemätön kortti, Huotari toteaa.
Valtion, kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeet
Keva on Suomen suurin työeläketoimija ja vastaa lähes koko julkisen alan
eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin tammi-syyskuussa
3,7 miljardia euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 166 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeitä 81 miljoonaa euroa ja Suomen Pankin eläkkeitä 21 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen
kirkko, Kela ja Suomen Pankki maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa
toimintakuluista Kevalle.
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Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
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