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Premier och förvaltat kapital
Det totala förvaltade kapitalet i PP Pension har för första
gången passerat 15 miljarder, en ökning med 3 procent sedan årsskiftet. Ökningen förklaras både av inflöden och av
en stark utveckling på de finansiella marknaderna.
Premieinkomsten i PP Pension Försäkringsförening uppgick under första kvartalet till 90 miljoner kronor och inbetalda premier i PP Pension Fondförsäkring uppgick till 30
miljoner kronor.
Utvecklingen på de finansiella marknaderna
De finansiella marknaderna har varit relativt sett starka
under första kvartalet trots krig, terrorattacker, Brexit och
osäkerhet om valutgångar i exempelvis Frankrike. Aktiemarknaderna diskonterar en bättre konjunktur och fortsatt

relativt sett låga räntor och verkar inte bry sig om ovan
nämnda risker. Den ekonomiska statistiken visar på en stabilare tillväxt i världsekonomin och flera prognosmakare har
reviderat upp den globala tillväxten framåt.
Riskfria räntor är fortsatta låga och gör det aptitligt att investerar i bland annat aktier – trots höga värderingar.
PP Pensions avkastning
Avkastningen inom PP Pensions förmånsbestämda försäkring blev 2,7 procent under perioden januari till mars.
Högst avkastning i portföljen hade aktier med 4,8 procent
och fastigheter med 4,5 procent. Genomsnittlig avkastning
de senaste fem åren uppgår till 7,7 procent. Återbäringsräntan i PP Pensions premiebestämda traditionella försäkring
uppgår till 7 procent.
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Nyckeltal
Premier, förvaltat kapital och kostnader

2017
Januari-mars

2016
Januari-mars

Försäkringsrörelsens premieinkomst
Inbetalda premier fondförsäkring
Totalt förvaltat kapital1
Driftskostnad

90 MSEK
30 MSEK
15 007 MSEK
0,23  %

94 MSEK
32 MSEK
13 600 MSEK
0,23 %

2,7%
7,7%
7,0 %
5,9%

0,4 %
6,4 %
7,7 %
5,9 %

127,7%
110,7%

119,9 %
107,2 %

Kapitalförvaltning och kollektiv konsolideringsnivå
Förmåns- och premiebestämd traditionell försäkring
• Totalavkastning
• Genomsnittlig totalavkastning, senaste fem åren
• Genomsnittlig återbäringsränta2,3
• Genomsnittlig återbäringsränta, senaste fem åren3
Kollektiv konsolideringsnivå
• Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2)
• Premiebestämd traditionell försäkring
1
2
3

Avser PP Pension Försäkringsförening och PP Pension Fondförsäkring AB.
Återbäringsräntan anges som årsränta.
Anges efter kapitalförvaltningskostnader men före avgifter och skatt.
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