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Eteran sijoitustoiminta tammi-syyskuussa 2009 

Suotuisa vuosi korkosijoituksille 

Vuosi 2009 on ollut luottoriskillisille korkosijoituksille suotuisa. 

Korkoerot valtion joukkovelkakirjalainoihin nähden ovat supistu-

neet merkittävästi. Esimerkiksi korkeaa luottoriskiä sisältävät High 

Yield -lainat ovat tuottaneet indeksitasolla vuoden alusta noin 69 

prosenttia. Tästä tuotosta merkittävä osa on lähtöisin korkoeron 

kaventumisesta – yritysten konkurssiaalto ei muodostunutkaan 

niin suureksi kuin se vuoden 2008 lopulla arvioitiin. Nyt on siis 

korjattu takaisin liikettä, jonka luottokriisin pahimmat pelot viime 

vuonna saivat aikaan. 

Luottoriskimarkkinat ja osakemarkkinat seuraavat kiinteästi 

toisiaan. Molempien toipuminen on tapahtunut vuoden toisen ja 

kolmannen kvartaalin aikana. Sen sijaan tammi-maaliskuu oli epä-

suotuisaa aikaa myös luottoriskillisille korkosijoituksille. Erityisen 

kovassa paineessa olivat ne rahoitussektorin liikkeeseenlaskemat 

joukkovelkakirjalainat, joilla on seniorlainoja alempi etuoikeus-

asema. Sittemmin juuri näiden korkotuotteiden marginaalit ovat 

kaventuneet eniten. 

Myös valtion joukkovelkakirjalainat ovat tuottaneet tänä 

vuonna odotettua paremmin. Valtioiden lisääntynyt velanottotar-

ve ei ole ainakaan toistaiseksi saanut korkoja nousemaan merkittä-

västi. Nähtäväksi jää, mikä on tilanne ensi vuonna keskuspankkien 

mahdollisesti kiristäessä rahapolitiikkaansa. 

Suurehkot liikkeet valtion ja yritysten joukkovelkakirjalaino-

jen välisessä korkoerossa on saanut aikaan aiempaa korkeam-

man vaihtelun korkotuotossa. Luottokriisin yhteydessä nähtyä 

vaihtelua voi pitää poikkeuksellisena, mutta tulevaisuudessa, 

yrityslainasijoitusten kasvattaessa merkitystään, tullaan toden-

näköisesti näkemään suurempaa heilahtelua korkotuotoissa. 

Tähän tietenkin vaikuttaa valittu strategia luottoriskin määrästä 

korkosalkun sisällä. 

Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 

8,3 prosenttia. Eteran sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun 

lopussa 5 186 miljoonaa euroa (4 846 milj. € 30.6.2009). Vakavarai-

suus vahvistui kesäkuun lopusta. ”Vakavaraisuutemme vahvistui 

ja sijoitustuottomme kohenivat vuoden alkupuoliskon lukemista. 

Erityisesti korkosijoitusten tuotto kipusi hyvälle tasolle”, Eteran 

sijoitusjohtaja Mika Pesonen kommentoi. 

Korkosijoituksista hyvät tuotot

Eteran korkosijoitukset tuottivat 9,3 prosenttia. Osakesijoitusten 

tuotto oli 13,6 prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 0,3 pro-

senttia. Muiden sijoitusten eli absoluuttisen tuoton sijoitusten ja 

hyödykesijoitusten tuotto oli -4,3 prosenttia. 

Syyskuun lopussa Eteran sijoituksista 58 prosenttia oli korko-

sijoituksia ja 25 prosenttia osakesijoituksia. Kiinteistösijoitusten 

osuus oli 15 prosenttia ja muiden sijoitusten osuus 2 prosenttia.

Vakavaraisuus vahvistui

Eteran vakavaraisuus oli syyskuun lopussa hyvä. Vakavaraisuusas-

te oli 17,3 prosenttia ja vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku 

2,5. Vakavaraisuus vahvistui kesäkuun lopusta (13,9 % ja 2,4). 

”Entisestään vahvistunut vakavaraisuutemme antaa lisää liik-

kumavaraa sijoitustoimintaan. Tärkeintä on kuitenkin turvaavuus 

ja tuottavuus pitkällä aikavälillä”, Pesonen sanoo. 

Sijoitusten tuotto 1–9/2009 

Sijoitusjakauma 30.9.2009 

5,2 miljardia euroa

 

Lisätietoja:
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