Pensions-Tapiolas delårsrapport 1.1–31.3.2012
Bra uppgång i avkastningen på Pensions-Tapiolas placeringar under början av året
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Avkastningen på Pensions-Tapiolas placeringar under 1.1–31.3.2012 var 4,2 procent (-0,1 % 3/2011).
Solvensen förstärktes ytterligare under det första kvartalet. Verksamhetskapitalet som mäter solvensen var
25,3 procent av ansvarsskulden (27,9 %) och 3,2-faldigt (2,3) solvensgränsen.
Den genomsnittliga tioårsavkastningen på placeringar är 5,4 procent (1.4.2002-31.3.2012) och den
genomsnittliga femårsavkastningen 3,6 procent (1.4.2007–31.3.2012).

Värdet på Pensions-Tapiolas placeringar utvecklades positivt under det första kvartalet år 2012.
– Början av 2012 var utmärkt på placeringsmarknaden och utvecklingen av avkastningen under tre månader var en
av de bästa genom tiderna.I den positiva marknadsomgivningen täckte den ökade avkastningen på PensionsTapiolas placeringar redan i februari den nedgång som hela året 2011 medförde, berättar Pensions-Tapiolas
placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.
I slutet av mars var värdet på bolagets placeringar 9 654,4 miljoner euro (9 477,6 mn euro).
Pensions-Tapiola ökade andelen aktieplaceringar i sin placeringsportfölj redan i början av året och kunde därmed
utnyttja den kraftiga uppgången på aktiemarknaden under hela kvartalet. I slutet av mars var andelen
aktieplaceringar 28,2 procent (38,7) av portföljen och de avkastade 11,8 procent. Noterade aktier avkastade
särskilt bra, dvs. 13,7 procent.
Även ränteplaceringar avkastade fortsättningsvis bra under det första kvartalet, dvs. över 2 procent. Under en
period av några månader steg avkastningen på företagsobligationer till en nivå på nära 5 procent.
Andelen alternativa placeringar har ytterligare ökats i enlighet med Pensions-Tapiolas strategi i syfte att diversifiera
placeringsrisken. Andelen av dessa placeringar är nu ca 5 procent. Alternativa placeringar avkastade 1,1 procent.
– Pensions-Tapiolas solvensnivå som redan tidigare var bra utvecklades positivt under de tre första månaderna
2012, konstaterar Pensions-Tapiolas verkställande direktör Satu Huber. Verksamhetskapitalet som mäter
solvensen var 25,3 procent av ansvarsskulden. Verksamhetskapitalet var 3,2-faldigt solvensgränsen. Utan de
tillfälliga lagreformerna skulle solvensnivån ha varit 20,3 procent (22,8 %) och solvensställningen 2,5 (1,9).
Reaktionsförmåga och bra solvens betonas i placeringspolitiken
Centralbankernas kraftiga stödåtgärder syntes i marknadsutvecklingen under det första kvartalet. På grund av
problemen i den reala ekonomin och finansmarknaden håller centralbankerna sina styrräntor mycket låga under en
lång tid framöver.
Trots den starka utvecklingen under början av året är världsekonomin ännu inte hållbar och oron har ökat avsevärt.
Situationen i eurozonen, det höga oljepriset och de försämrade tillväxtförväntningarna för Kina har redan ökat
osäkerheten på marknaden varvid aktiepriserna har börjat sjunka. En långsiktig placerare måste skapa beredskap
för diverse utmaningar på placeringsmarknaden under det innevarande året.
– Fram till mars talade marknadssituationen för en ökad risktagning i både aktie- och ränteplaceringar. I ekonomin
finns fortfarande flera risker utanför den normala konjunkturcykeln. På grund av den osäkra marknadssituationen
och de kortare konjunkturcyklarna lönar det sig inte att använda Pensions-Tapiolas goda solvens för maximal
risktagning, uppskattar Hanna Hiidenpalo.
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