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Kommunale pensjonskasser trosset
koronaen
Kommunale pensjonskasser har greid seg bra gjennom koronaåret 2020, viser
foreløpige tall som Pensjonskasseforeningen har hentet inn.
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Rundt 6 prosent avkastning i snitt må kunne kalles god i et unntaksår som 2020 har
vært – med koronautbrudd, strenge smitteverntiltak og svingende finansmarkeder
internasjonalt. Det siste året har vært særlig krevende for sistnevnte.
Aksjemarkedene kom seg
Da koronapandemien slo til for fullt i mars i fjor, falt aksjemarkedene verden over
med over 30 prosent, minner generalsekretær Espen Kløw
i Pensjonskasseforeningen om.
Men utviklingen snudde, særlig etter at smittesituasjonen så litt lysere ut i fjor
sommer, med etterfølgende nyhet om vaksiner mot viruset. Aksjemarkedene kom
sterkt tilbake og gikk ut av 2020 med pluss.
•

Les også: Historisk gode KLP slått av mange pensjonskasser

Kløw framhever at også eiendomsavkastningen ble god – til tross for usikkerheten i
kontormarkedet framover. I tillegg ga obligasjoner god avkastning med et ytterligere
fall i rentenivået fra et allerede lavt nivå.
– Erfaringen fra 2020 viser at det er viktig å være til stede i markedene og følge
strategien selv når det rusker som verst, mener generalsekretæren i
Pensjonskasseforeningen.
For å kunne gjøre dette, er pensjonskassene avhengige av å ha en betydelig
bufferkapital, understreker han.
– Pensjonskassene har brukt den lange oppgangen i aksjemarkedene fra 2009 til å
bygge buffere. De var dermed godt rustet til å stå gjennom urolighetene i 2020,
legger Espen Kløw til.

Pensjonskassene har brukt den lange oppgangen i aksjemarkedene fra 2009 til å
bygge buffere, poengterer generalsekretær Espen Kløw i Pensjonskasseforeningen.
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God avkastning over tid
Historiske tall fra Finanstilsynet viser at de kommunale pensjonskassene også har hatt
god avkastning over tid. I tiårsperioden 2010 til 2019 har den gjennomsnittlige
avkastningen ligget på 5,4 prosent.
– Med en garantert rente på 2,5 prosent har pensjonskassene vært i stand til å levere
betydelige midler tilbake til kommunene, mener generalsekretæren.
Pensjonskassenes risikospredning er også god, synes Kløw. 30 prosent av kapitalen er
investert i aksjer, 10 prosent i eiendom og 60 prosent i obligasjoner.
Resultater i april
De kommunale pensjonskassenes endelige resultater vil først foreligge når
årsrapportene er klare. De offentliggjøres i starten av april, med mindre utviklingen i
koronasituasjonen fører til nye frister.
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Les også: Ikke sett viktige deltakere på tribunen!

