Pensions-Tapiola lyckades med placeringarna
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• Pensions-Tapiolas avkastning på placeringar enligt gängse värde var 6,8 procent under 1.1–30.9.2012.
• Solvensnivån förbättrades till 26,1 procent i slutet av september och solvensställningen var 3,0.
• Den genomsnittliga avkastningen under tio år är 5,5 procent (1.10.2002–30.9.2012) och under fem år 3,6
procent (1.10.2007–30.9.2012).
Pensions-Tapiolas avkastning på placeringar nästintill fördubblades fram till slutet av september 2012 från att ha
varit 3,7 procent i slutet av juni. Avkastningen på placeringar enligt gängse värde under årets nio första månader
var 6,8 procent (-4,8 procent 9/2011). I slutet av september var bolagets placeringar enligt gängse värde 9 785,1
miljoner euro (9 043,2 miljoner euro).
”Den positiva utvecklingen på placeringsmarknaderna bidrog till ett bra resultat. Avkastningen från början av
juli fram till slutet av september var rentav 3,0 procent. Avkastningen på alla tillgångsslag var positivt under
sommaren”, säger Pensions-Tapiolas placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.
Räknat från början av året har aktieplaceringarna gett den bästa avkastningen med en totalavkastning på nästan
13 procent. Särskilt bra avkastade aktieplaceringarna i Europa med en avkastning på 21 procent. De finska
aktierna avkastade ca 10 procent. Avkastningen på onoterade aktieplaceringar var också den mycket bra, över
23 procent.
Även ränteplaceringarna gav en utmärkt avkastning, över 5 procent. Avkastningen på företagsobligationer steg
till nästan 10 procent räknat från början av året. Avkastningen i aktie- och ränteportföljerna överträffade den
allmänna marknadsutvecklingen. Den utmärkta avkastningen grundar sig på ett lyckat val av länder och företag i
Europa och på övriga marknader.
Fastighetsplaceringarna avkastade 3,5 procent. Direkta fastighetsplaceringar avkastade 3,5 procent och
fastighetskapitalfonder 3,4 procent. I enlighet med Pensions-Tapiolas strategi har andelen alternativa placeringar
ökats ytterligare för att sprida riskerna. De alternativa placeringarna har nu en andel på ca 6 procent. Alternativa
placeringar avkastade 0,8 procent.

Stark solvens ger trygghet i en utmanande placeringsomgivning
Bolagets solvensnivå var 26,1 procent (22,0 procent) i slutet av september och solvensställningen, dvs.
verksamhetskapitalet i förhållande till solvensgränsen, var 3,0 (3,0). Utan de tillfälliga lagreformerna skulle
solvensnivån ha varit 21,1 procent (17,1 procent) och solvensställningen 2,4 (2,4).
Trots upprepade försök har man inte lyckats hitta en hållbar lösning på de strukturella skuldproblemen i
västländerna vilket gör att placeringsomgivningen fortfarande är mycket utmanande. Centralbankernas
stimulansåtgärder har lett till att den globala räntenivån är nästan noll. Den kvantitativa stimulansen och ökade
likviditeten har inte ännu gett önskad effekt i realekonomin och den globala ekonomiska tillväxten är fortfarande
mycket svag.
”Omgivningen är exceptionellt utmanande men vår starka solvens ger trygghet i placeringsverksamheten”, säger
Pensions-Tapiolas verkställande direktör Satu Huber.
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