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Sijoitusten hajauttaminen
Varman sijoittamista ohjaava periaate on, että eläkevarat on
sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Hajautuksella on keskeinen rooli,
kun pyrimme saamaan parhaan mahdollisen tuoton sijoituksillemme
turvataksemme eläkkeiden maksamisen.
Varman hallituksen vuosittain vahvistama sijoitussuunnitelma ohjaa
keskeisesti yhtiön sijoitustoimintaa. Sijoitussuunnitelmassa
määritellään muun muassa sijoittamisen yleiset periaatteet, sijoitusten
perusallokaatio, tuotto-, hajautus- ja likviditeettitavoitteet,
päätösvaltuudet, ohjausjärjestelmät ja raportointi. Hallitus seuraa
säännöllisesti sijoitussuunnitelman toteutumista. Sijoitussuunnitelma
kattaa myös omistajapolitiikan, yhteiskuntavastuullisuuden sekä
omistajaohjauksen periaatteet.
Hajautamme monipuolisesti omaisuusluokkiin
Tavoitteenamme on pitää sijoitussalkku mahdollisimman tuottavana ja
samalla kokonaisriskitaso halutulla tasolla löytämällä monipuolisia
tuoton lähteitä. Hajauttaminen eri omaisuusluokkiin on tärkeää, koska
ne käyttäytyvät eri tavoin eri markkinatilanteissa. Laaja hajautus takaa
myös sen, ettei yksittäisen omaisuusluokan tai sijoituskohteen riski
nouse merkittäväksi. Eri omaisuusluokkien kesken tehdyn
hajauttamisen ansiosta allokaatiota voidaan myös joustavasti
muunnella markkinaympäristön muuttuessa.
Hajautus eri omaisuusluokkien sisällä
Hajauttaminen on johtava teema myös eri omaisuusluokkien sisällä.
Yksittäiset sijoituskohteet puolestaan valitaan salkunhoitajan analyysin
perusteella.
Korkosijoitukset ovat turvaavin omaisuusluokka, jossa luottokelpoisuus
ja likviditeetti nousevat tärkeimmiksi tekijöiksi. Korkosijoituksia
hajautetaan maailmanlaajuisesti eri lainojen liikkeellelaskijoihin ja
maturiteetteihin.
Osakesijoitukset hajautetaan maantieteellisesti, toimialoittain ja
yrityskoon mukaan. Noteeratut osakkeet ovat Varman salkussa
tuottohakuisin ja samalla arvoltaan heilahtelevin omaisuuslaji. Varma
on pyrkinyt hakemaan osakkeiden rinnalle sellaisia sijoituksia, jotka
tuottavat osakkeiden tapaan, mutta joiden heilunta on vähäisempää.
Tällaisia ovat muun muassa pääomasijoitukset ja hedgerahastot.
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Ulkoistetuissa sijoituksissa, joita ovat muun muassa pääomasijoitukset
ja hedgerahastot, hajautus toteutetaan rahastotyypeittäin ja eri
hallinnointiyhtiöiden kesken. Valittujen rahastojen pitää täyttää
tiukimmatkin institutionaaliset vaatimukset. Tunnemme tarkasti
kumppanimme, ja toiminta perustuu hyvin pitkäaikaisiin liikesuhteisiin.
Hyödykesijoituksia Varma tekee indeksityyppisesti johdannaisten
avulla.
Varman suorat kiinteistösijoitukset sijaitsevat Suomessa. Omaisuus on
hajautettu sekä tilatyypeittäin että maantieteellisesti. Noin 60 %
suorista kiinteistösijoituksista sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Salkku
sisältää vuokra-asuntojen lisäksi kaikkia toimitilatyyppejä. Suurin paino
on toimisto- ja liiketiloilla. Varma on kasvattanut kansainvälisten
kiinteistösijoitusten osuutta sijoitussalkussaan. Kansainvälisillä
kiinteistösijoituksilla parannetaan kiinteistösalkun sisäistä hajautusta.
Tuotto-riskisuhde
Sijoituksissa tähdätään mahdollisimman hyvään tuotto-riskisuhteeseen.
Eläkesijoittajalle mieluisissa kohteissa on pitkällä aikavälillä tasainen
tuotto, jonka vuotuinen vaihtelu on vähäistä.
Pyrimme aktiivisesti etsimään erityyppisiä tuottolähteitä. Sijoitus
aloitetaan usein pitkän pohjatyön perusteella ja pienellä määrällä,
minkä jälkeen sijoituksen osuutta salkussa saatetaan kasvattaa.
Likviditeetti
Mahdollisimman iso osa sijoituksista pidetään likvidissä muodossa.
Likviditeetin merkitys korostuu vaikeassa markkinatilanteessa, kun
sijoitussalkun riskitasoa pitää voida nopeasti muuttaa
markkinatilanteen mukaiseksi.

