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Stark utveckling på aktiemarknaderna främjade placeringsavkastningen under tredje kvartalet 2013
•
•
•

LokalTapiola Pensionsbolags placeringsavkastning enligt gängse värden under perioden 1.1–30.9.2013 var 3,5
procent.
Solvensnivån i slutet av september var på en bra nivå, 24,7 procent. Solvensställningen var 2,0.
Den genomsnittliga placeringsavkastningen under tio år var 5,2 procent (30.9.2003–30.9.2013) och under fem
år 6,0 procent (30.9.2008–30.9.2013).

LokalTapiola Pensionsbolags placeringsavkastning under de tre första kvartalen 2013 beräknat enligt gängse värden var
3,5 procent (6,8 % 09/2012). I slutet av september var bolagets placeringar enligt gängse värde 10 338,9 miljoner euro
(9 785,1 miljoner euro).
En bra sommar på placeringsmarknaderna
Den positiva utvecklingen på placeringsmarknaderna fortsatte under det tredje kvartalet 2013. Särskilt på
aktiemarknaderna var utvecklingen mycket bra och på ett flertal aktiemarknader gick kurserna upp med tvåsiffriga
procenttal under ett kvartal. Företagsobligationsmarknaderna var fortsättningsvis stabila och skillnaden mellan
räntorna på statsobligationer emitterade av sydeuropeiska länder och räntorna på Tysklands statsobligationer
minskade. I stället steg räntorna på Tysklands och USA:s statsobligationer en aning.
”Aktieplaceringarnas utmärkta resultat stödde placeringsavkastningen under årets tredje kvartal. Ur ett
helhetsperspektiv ökade LokalTapiola Pensionsbolags placeringsavkastning mer än dubbelt i jämförelse med
situationen i slutet av juni. Den största orsaken till den starka marknadsutvecklingen är att centralbanken i USA mot alla
förväntningar beslutade att tillsvidare fortsätta med uppköpen av värdepapper. Under sommaren kunde man även
skönja en förbättrad ekonomisk utveckling i både USA och Europa”, säger investeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.
Räknat från början av året har placeringarna i noterade aktier gett den bästa avkastningen, en avkastning på 10,0
procent. Särskilt bra var avkastningen på finska aktier, 21,5 procent. Av övriga tillgångsslag var avkastningen på
alternativa placeringar bra, dvs. 3,4 procent. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 2,3 procent. Värdet på
ränteplaceringarna var på samma nivå som i början av året.
”Osäkerheten på marknaderna ökade något i början av hösten på grund av den utdragna budgettvisten i USA.
Realekonomin har å andra sidan visat tecken på en återhämtning som tillsammans med centralbankernas fortsatta
stimulerande finanspolitik understöder marknaderna”, säger Hiidenpalo.
LokalTapiola Pensionsbolags solvens var fortsättningsvis bra och uppgick till 24,7 procent i slutet av september (26,1 %
09/2012). Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen, var 2,0 (3,0).
Fusionen mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia är på slutrakan
LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia bildar ett nytt arbetspensionsbolag 1.1.2014. Det nya bolaget heter
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Bolaget kommer att vara en betydande aktör på
arbetspensionsförsäkringsmarknaderna. Elos sammanlagda placeringstillgångar är över 17 miljarder euro. Med en
premieinkomst på ca 3 miljarder euro har bolaget en andel på ca 25 procent av privata sektorns
arbetspensionsförsäkringsmarknader.
Hörnstenarna i det nya bolaget är kostnadseffektivitet och högklassiga arbetspensionstjänster. ”Förberedelserna inför
fusionen har gått enligt planerna. Fusionen kommer att orsaka en del brådska under hösten men vi gör allt för att
kunderna ska få högklassig betjäning även under fusionsprocessen. Vi utgår från kundernas förmån i alla våra planer”,
säger LokalTapiola Pensionsbolags verkställande direktör Satu Huber. ”Elo fortsätter att samarbeta intensivt med både
LokalTapiola och Fennia. Med hjälp av våra samarbetspartners kan Elo erbjuda tjänster nära kunderna i hela Finland.”
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