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AP3s första halvår 2015 – i korthet
 P3 avkastade 6,4 procent vilket motsvarar ett resultat om 18 483
A
miljoner kronor under första halvåret 2015. Fondkapitalet uppgick till
304 398 miljoner kronor per den 30 juni.
	Förvaltningskostnaderna uppräknade till årstakt uppgick till 0,12 % .
En internationell jämförelse för 2014 visar att AP3s kostnader är 42
procent lägre än snittet för vald internationell jämförelsegrupp av
pensionsförvaltare.
 nder första halvåret skapade AP3 ett mervärde på 2,6 procentenU
heter jämfört med en indexförvaltning. Det motsvarar 7,4 miljarder
kronor mer till pensionssystemet.
 en reala årliga snittavkastningen uppgår till 5,4 procent sedan 10 år.
D
AP3 har därmed överträffat sitt långsiktiga mål om 4 procent över tid.
	
AP3 har avkastat 9,3 procent i genomsnitt per år den senaste fem
årsperioden. Motsvarande siffra för inkomstindex är 2,4 procent.
Därmed har AP3s avkastning avsevärt bidragit till pensionssystemet.
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AP3s avkastning bättre än indexförvaltning
Uppföljning av AP3s förvaltning jämfört med en indexförvaltning
För jämförelse –
Indexförvaltning

AP3s valda förvaltningsstrategi
Strategisk
allokering

Taktisk
allokering

Långsiktig statisk portfölj
(billigaste förvaltningsalternativet)

Lång/medel

Medel/kort

Lång

Beslutsfattare

Styrelse, VD och CIO,
dynamisk

Portföljförvaltare

Engångsbeslut i styrelsen
mekansik rebalansering

Innehav

Likvida och illikvida
tillgångar
Aktier, räntor, krediter,
inflation och valuta

Likvida tillgångar

Likvida tillgångar

Absolutavkastande
strategier

Index

Placeringsshorisont

AP3s resultat
Avkastning jan – jun 2015
Resultat jan-jun 2015
Avkastning sedan 2012-01-01
Resultat sedan 2012-01-01

Totalt
AP3s
strategi

Resultat
indexförvaltning

AP3s skapade
mervärde vid vald
förvaltningsstrategi

6,3%

0,2%

6,5%

3,9%

2,6 procentenheter

18,1 mdkr

0,5 mdkr

18,6 mdkr

11,2 mdkr

7,4 mdkr

50,3%

3,0

53,3%

41,9%

11,4 procentenheter

103,8 mdkr

5,6 mdkr

109,4 mdkr

90,9 mdkr

18,5 mdkr

AP3 ska långsiktigt skapa värde för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta bufferten i det
statliga inkomstpensionssystemet. AP3s valda förvaltningsstrategi bygger på riskspridning mellan olika riskklasser.
Under första halvåret skapade AP3 ett mervärde på 2,6 procentenheter jämfört med en indexförvaltning.
AP3 har långsiktigt satsat på alternativa investeringar såsom
fastigheter, infrastruktur och absolutavkastande strategier.
Detta har på senare år accentuerats ytterligare då avkastningpotentialen för traditionella tillgångar har avtagit. För att
utvärdera förvaltningen etablerade styrelsen 1 januari 2012 en
jämförande indexportfölj, ”Långsiktig statisk portfölj” (LSP).
Sammansättningen för LSP har på en mycket lång horisont
möjlighet att uppnå fondens reala avkastningsmål på årliga
4 procent. Styrelsen har därmed möjligheten, via LSP, att
utvärdera om organisationens strategival har skapat något
mervärde. I tabellen ovan tydliggörs hur stort mervärdet visat
sig vara genom AP3s valda strategi.
Betydande mervärde på både kort och lång sikt
Under första halvåret 2015 har avkastningen uppgått till

6,5 procent före kostnader. Det kan jämföras med LSPs
avkastning på 3,9 procent. Mervärdet blev därmed 2,6 procentenheter, vilket motsvarar 7,4 miljarder kronor mer till
pensionssystemet än vid en indexförvaltning. Huvudsakliga
faktorer till mervärdet var allokeringen till riskklass Inflation
och bättre portföljsammansättning inom riskklass Aktier och
Valuta.
Sedan 1 januari 2012 har AP3 levererat en avkastning på
53,3 procent. Det kan jämföras med LSPs avkastning på 41,9
procent. Det betyder att AP3s valda förvaltningsstrategi har
överavkastat 11,4 procentenheter jämfört med indexförvaltning. Detta motsvarar 18,5 miljarder kronor på 3,5 år som
pensionssystemet alltså skulle gått miste om vid en index
förvaltning.
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VD-ORD

Riskspridning och kompetens gynnar avkastningen
Resultatet utvecklades mycket starkt fram
till mitten av april för att
sedan mattas av något,
men med ett resultat
på 6,4 procents avkastning första halvåret är vi
nöjda.
Vårt arbete med att
diversifiera portföljen har
haft stor betydelse för
resultatet. Skulle vi ha
lagt vårt kapital på enbart
noterade aktier och
räntebärande instrument skulle vi ha missat 2,6 procentenheter i avkastning. I pengar handlar det om drygt 7 miljarder
kronor som AP3 tillfört pensionssystemet genom kompetens.
Det är kunskap om hur man kan diversifiera portföljen, hur
marknaderna rör sig, vilken risk som betalar sig bäst och vilka
investeringsmöjligheter som kan stå till buds.
Nu är pensionssystemet starkt
Det nuvarande inkomstpensionssystemet har funnits i närmare 15 år. Det har tagit tid att trimma in det men nu börjar
det mesta fungera som det var tänkt. Pensionsmyndighetens senaste beräkningar visar att tillgångarna i förhållande
skulderna i pensionssystemet äntligen har kommit upp på
en betryggande nivå med ett balanstal på 1,0375. Det är den
högsta nivån sedan starten 2001. Ju högre vi ligger ifrån 1,00
desto mindre är risken för att bromsen ska slå till.
AP-fondernas goda förvaltningsresultat de senaste åren
har starkt bidragit till denna utveckling. När systemet sjösattes utgjorde AP-fondernas kapital 10 procent av tillgångarna
och nu är vi uppe på 14 procent. Det är fördelen med ett pensionssystem som både är beroende av reala faktorer i ekonomin och är fonderat så att finansiella faktorer också har
betydelse. Om ekonomin går lite hackigt men finansmarknaderna går bra, kan det kompensera till viss del. Vi kan vara
stolta över vårt väldiversifierade pensionssystem. Vi sprider riskerna på hög nivå och då får man också de största vinsterna av riskspridningen. Det gäller pensionssystemet i stort
men också förvaltningen av AP-fondskapitalet på drygt 1 200
miljarder kronor som backar den statliga inkomstpensionen.
AP-fonderna lovprisas
I samband med regeringens årliga utvärdering lovprisade
finansmarknadsminister Per Bolund AP-fonderna, både avseende resultatet och hållbarhetsarbetet. Många undrar därför varför det nu ligger ett förslag ute på remiss som innebär
betydande förändringar av nuvarande AP-fondssystem. ”Jag

förstår inte vad pensionsgruppen är ute efter, när man i praktiken vill att AP-fonderna ska styras från finansdepartementet. Det finns inga missförhållanden eller excesser att peka på,
tvärtom har fonderna skött sitt uppdrag. Detta är ingen nödvändig förändring, utan något som man bara har bestämt sig
för att göra – trots att inget därmed blir bättre”, sa Anna Hedborg, f.d. sjukförsäkringsminister och generaldirektör för
Riksförsäkringsverket, i en intervju kring pensionssystemet i
AP3s senaste årsredovisning.
En kompromiss som blir varken eller
Nu när vi har sett ett mer detaljerat förslag är jag ännu mer
orolig än vad Anna Hedborg var, eftersom jag bedömer att
förslaget kommer innebära att stora värden rentav förstörs.
Förslaget präglas av ointresse för hur AP-fondernas verksamhet är utformad idag och bygger bara på allmänt hållna
uppfattningar om kapitalförvaltning. Det finns ingen diskussion om att detta är en kompromiss och att det finns betydande risker för att förslaget sänker diversifieringsvinsterna
jämfört med nuvarande system. Risken att förslaget inte åstadkommer stordriftsfördelar berörs inte heller. Om man inte
optimerar i någon riktning blir det varken eller. I praktiken
leder det till effektivitetsförluster.
I detta sammanhang måste jag framhålla att nuvarande
AP-fondssystemet är optimerat avseende diversifieringsvinsterna på AP1-AP4 och vinsterna överstiger vad ett system
optimerat utifrån stordriftsfördelar skulle kunna åstadkomma.
Det har i alla fall historien bevisat.
Engagemang är viktigt
Förutom den märkliga organisationsformen som föreslås
skrivs ett långt avsnitt om hur AP-fonderna ska bedriva sitt
arbete med hållbara investeringar. Det är faktiskt det enda
område i förslaget som jag hittills har hört att någon politiker är beredd att försvara. Vi gör i princip detta redan idag
men utan direktiv, så frågan är vilken nytta ny lagstiftning på
området skapar. Det minskar flexibiliteten i en värld som hela
tiden förändras.
På AP3 integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen vilket berör hela portföljen. Vi har idag en portfölj som i det
närmaste är klimatneutral, vi har avyttrat kolbolag och vår
portfölj av särskilda hållbarhetsinvesteringar uppgår till 10
miljarder kronor.
Vi jobbar för att bidra till nuvarande och framtida pensionärers statliga inkomstpension så att den blir långsiktigt hållbar. Jag tackar medarbetare och styrelse för goda insatser i
hårda tider.
Kerstin Hessius,
Verkställande direktör
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AP3 redovisar 18,5 miljarder i resultat,
6,4% i realavkastning och 0,12% i årskostnader
	
AP3s resultat för första halvåret 2015 uppgick till 18 483 (16 571) miljoner kronor, vilket
motsvarar en avkastning på 6,4 (6,5) procent efter kostnader.
	
AP3s fondkapital uppgår till 304 398 miljoner, vilket innebär en ökning med 16,1 (14,1)
miljarder kronor under första halvåret 2015. Från fondkapitalet har 2 417 (2 468) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda
pensionsavgifter och utbetalda pensioner under första halvåret 2015.
F onden har avkastat 9,3 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och
6,6 procent under den senaste 10-årsperioden. Inkomstindex för samma perioder uppgick till 2,4 respektive 3,0 procent per år. AP3s resultat har därmed väsentligt bidragit till
pensionssystemet genom en betydligt högre tillväxt av kapitalet än ökningen av inkomst
index, som pensionerna skrivs upp med.
	
Den reala avkastningen, dvs avkastningen efter avdrag för inflationen, var 9,0 procent
per år för den senaste femårsperioden och 5,4 procent för den senaste
tioårsperioden. Sedan start uppgår den reala snittavkastningen till 4,4 procent per år.
Fonden har således med god marginal överträffat sitt reala avkastningsmål om 4 procent
i genomsnitt per år över tid.

AV K A S T N I N G

6,4%
F Ö R VA LT N I N G S KO S T N A D E R
U P P R Ä K N A D E I Å R S TA K T

0,12%

	En internationell jämförelse visar att AP3s kostnader är 42 procent lägre än snittet för
jämförelsegruppen.
	AP3 strävar efter att öka diversifieringen i portföljen och göra den mer robust. Detta
arbete sker successivt, dels genom att öka exponeringen mot alternativa investeringar
som fastigheter och infrastuktur, dels genom att öka exponeringen till absolutavkastande
strategier. I båda fallen har AP3 under första halvåret genomfört ytterligare investeringar
som ett led i denna strategi.
	AP3 driver utveckling för långsiktigt hållbart värdeskapande genom ett flertal insatser:
- Fonden har integrerat hållbarhet i förvaltnings- och investeringsprocessen.
	- Nya investeringar har gjorts under första halvåret i gröna obligationer och i Generation
Climate Solutions Fund II och bolag inom bland annat kolsektorn har avyttrats.
I dagsläget mäter AP3 koldioxidavtrycket från fondens noterade aktieinnehav,
fastigheter och skog. Analysen visar att AP3 har en i det närmaste klimatneutral port
följ. Aktieportföljens indirekta påverkan på klimatet – via koldioxidavtryck – kompenseras
genom att fondens skogsinnehav binder koldioxid effektivt. Fonden avser att mäta ytterligare tillgångar under andra halvåret där analys är möjlig och relevant.

HALVÅRSRAPPORT 2015 | 4

F O N D K A P I TA L

304

miljarder
kr

REAL ÅRLIG SNIT TAVKASTNING SEDAN 10 ÅR

5,4%

TREDJE AP-FONDEN | 2015

Rekordstort fondkapital för AP3
AP3s fondkapital den 30 juni 2015 uppgick till 304 398 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 16 066
(14 104) miljoner kronor jämfört med fondkapitalet per 31 december 2014. Från fondkapitalet har 2 417 (2 468)
miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och
utbetalda pensioner under första halvåret 2015.
AP3s fondkapital har nu passerat 300
miljarder kronor vilket är mer än en
fördubbling sedan 2001, då fonden
startade med ett kapital på 134 miljarder kronor.
AP3 har hittills i år betalat ut 2,4
miljarder kronor till Sveriges pensionärer. Den senaste femårsperioden
har AP3 avkastat 9,3 procent i genomsnitt per år och 6,6 under den senaste
10-årsperioden. Inkomstindex för
samma perioder uppgick till 2,4 respektive 3,0 procent per år.

Buffertfondernas roll
Sedan 2009 räcker de statliga pensionsavgifterna inte till för att täcka pensionsutbetalningarna. Pengar förs då
över från buffertfonderna för att täcka
underskottet, vilket också är den ena av
fondernas huvuduppgifter. Den andra
uppgiften är att stabilisera utgående
pensioner genom att bidra till att pensionstillgångarna växer i minst samma
takt som inkomstindex, som pensionerna skrivs upp med.

Fondkapitalets förändring i miljoner kronor (Mkr)
Ingående fondkapital 1/1
Pensionsavgifter
Pensionsutbetalningar
Avgift till Pensionsmyndighetens administration
Periodens resultat
Summa utgående fondkapital
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AP-fondernas gemensamma bidrag
AP-fondernas samlade resultat under
2014 uppgick till 147 miljarder kronor
efter kostnader och det samlade buffertfondkapitalet uppgick till 1 185 miljarder kronor. Buffertkapitalet uppgår
därmed till 14 procent av tillgångarna
i inkomstpensionssystemet att jämföra
med 10 procent då systemet infördes.
Buffertfondernas betydelse för pensionssystemet har därmed ökat.

Jan – juni 2015

Jan – dec 2014

288 332

258 475

30 542

58 880

-32 872

-63 777

-88

-224

18 483

34 977

304 398

288 332
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AP3s avkastning 6,4 procent
AP3s resultat för första halvåret 2015 uppgick till 18 483 (16 571) miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning
på 6,5 (6,5) procent före kostnader och 6,4 (6,5) procent efter kostnader. Med en inflationstakt på -0,2 procent
under första halvåret motsvarade det en real avkastning om 6,7 (6,6) procent. Fonden har under de senaste
fem- och tioårsperioderna skapat en real avkastning på 9,0 respektive 5,4 procent och har därmed väl överträffat
det långsiktiga avkastningsmålet om 4 procent real avkastning per år.
Tillgångarna i AP3s portfölj är fördelade på sex riskklasser. Genom att dela
upp portföljen på detta sätt kan fonden på ett strukturerat sätt löpande
analysera och prognostisera framtida
avkastning och risk för de olika riskklasserna samt deras bidrag till total
portföljen. Prognoserna i kombination
med makroanalyser, värdering och
riskaptit ligger sedan till grund för
allokeringsbeslut.
Riskklass Aktier avkastade 6,2 (6,5)
procent under första halvåret och gav
det största bidraget till portföljens totala
avkastning, 3,1 (3,2) procentenheter.
Aktiemarknaderna utvecklades generellt mycket starkt under första kvartalet. Under andra kvartalet fortsatte vissa
marknader positivt, om än i långsammare takt, medan andra föll tillbaka
något. Oro kring utvecklingen i
Grekland, Kina och Ryssland påverkade sannolikt marknaden negativt.
Starkast utvecklades den europeiska
marknaden med 20,4 procent (lokal
valuta), följd av den japanska marknaden med 16 procent. Svenska aktiemarknaden steg med 9,1 procent.
Däremot utvecklades den nordamerikanska marknaden svagt med endast 2
procent under första halvåret. Andelen
onoterade aktier i portföljen uppgick
till 3,7 procent.

Avkastning per riskklass
30 juni 2015

Riskklass Valuta består av fondens
valutaexponering. Valutaexponeringen
är främst till för att diversifiera risken
i totalportföljen. Svenska kronans
utveckling mot de olika valutorna i
portföljen påverkar resultatet. Genom
sin fortsatta försvagning under året
har fondens valutaavkastning gynnats.
Främst är det kronans försvagning med
6 procent mot dollarn som påverkat
fonden, men kronan har också fallit
mot flera andra stora valutor. Riskklass
Valuta bidrog till fondens avkastning
med 1,8 (1,0) procentenheter.

Riskklass Krediter består till största
delen av bostads- och företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kal�lad investment grade, i Sverige och
USA. Krediter avkastade -0,9 (2,2) procent. Durationen, dvs räntebindningstiden, har förlängts under året och
uppgick vid halvårsskiftet till 4,4 (3,2)
år. Stigande svenska räntor på långa
löptider är främsta förklaringen till riskklassens negativa avkastning.

Riskklass Absolutavkastande strategier
omfattar främst mandat med absolut
avkastande resultatmål, men också
investeringar i försäkringsrelaterade
obligationer och riskpremiestrategier. De två sistnämnda kategorierna
låg fram till utgången av 2014 i en
egen riskklass. För att möjliggöra jämförelse med föregående år är fjolårssiffrorna justerade. Kapital allokeras i
begränsad utsträckning till denna riskklass. I stället tilldelar styrelsen förvaltningen ett riskmandat att agera inom.
Absolutavkastande strategier består av
cirka trettio mandat som förvaltas både
internt och externt. Resultatet för första halvåret uppgick till 478 (811) miljoner kronor, vilket motsvarar ett bidrag
till fondens avkastning på 0,2 (0,3) procentenheter. Informationskvoten, dvs
avkastningen från den aktiva förvaltningen i relation till den aktiva risken,
ligger på en fortsatt hög nivå, 1,7 (1,6).

Riskklass Inflation, som utgörs av investeringar i realränteobligationer, fastigheter, infrastruktur och skog, avkastade
8,3 (4,7) procent. Framförallt utvecklades fondens fastighets- och infrastrukturinvesteringar mycket positivt under
perioden.

Avkastning
i procent

Bidrag till totalavkastningen
i procentenheter

Aktier

6,2

3,1

Räntor

0,0

0,1

Krediter

-0,9

-0,1

Inflation

8,3

1,4

Valuta

-

1,8

Absolutavkastande strategier1

-

0,2

6,5

6,5

AP3 totalt
1

Riskklass Räntor, som främst består av
investeringar i statsobligationer, avkastade 0,0 (4,7) procent under första
halvåret. Durationen, dvs räntebindningstiden, uppgick i snitt till 6,2 (6,7)
år. Utvecklingen på räntemarknaden
har varit komplex. I Europa har räntorna fallit på korta löptider och stigit
på långa löptider. I USA har medellånga
räntor fallit, medan övriga räntor stigit.
Avkastningsmässigt har dessa effekter
neutraliserat varandra för fondens ränteportfölj vars avkastning för perioden
ligger nära noll.

Absolutavkastande strategier utgörs av riskmandat till vilka inget kapital allokeras. Därför kan inte en rättvisande avkastningsberäkning göras.
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Exponering
Exponering definieras som underliggande värde som utsätts för
värdeförändringar på grund av marknadsrörelser. Genom användning av
derivatinstrument kan AP3s exponering
vara såväl större som mindre än det
underliggande fondkapitalet. Derivatinstrument är ett effektivt sätt att hantera
risk och snabbt anpassa förvaltningen
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till nya marknadsförutsättningen. Fondens totala exponering per 30 juni 2015
uppgick till 104,7 (104,0) procent av
fondkapitalet.
Riskklass
30 juni 2015

Exponering,
mkr

Exponering,
%

Aktier

144 818

47,6

Räntor

72 886

23,9

Krediter

26 928

8,8

Inflation

49 763

16,3

Valuta1

65 293

21,4

Absolutavkastande strategier

24 321

8,0

318 715

104,7

AP3 totalt
1

V
 alutaexponering visar andel tillgångar i utländsk valuta av
fondkapitalet som inte är valutasäkrad och kan inte adderas till
övrig exponering.

Sedan årsskiftet har fonden ökat sin
aktieexponering från 46,8 till 47,6 procent, främst på bekostnad av riskklass
Räntor, som gått från en exponering
på 25,2 till 23,9 procent under samma
period genom en minskning av innehavet i svenska statsobligationer.
Exponeringen till riskklass Krediter har ökats med 3,6 procentenheter
sedan årsskiftet till 8,8 procent, vilket
främst beror på ökade investeringar i
svenska bostadsobligationer.

Value at Risk, per riskklass30 juni 2015

Ökad exponering har även riskklass
Inflation, som gått från 14,6 till 16,3
procent sedan årsskiftet. Förändringen
beror till stor del på ökade investeringar inom svensk infrastruktur och då
särskilt genom deltagande i det konsortium som förvärvade Fortum Distribution AB, numera Ellevio AB, som
tillhandahåller en betydande del av det
svenska elnätet. Även fortsatta förvärv
av handelsfastigheter har gjorts genom
det av AP3 helägda Trophi Fastighets
AB. Bolaget äger nu cirka 250 handelsfastigheter på drygt 200 orter i Sverige
och Finland och hade ett marknadsvärde på cirka 6,5 miljarder kronor vid
halvårsskiftet.
Valutaexponeringen har minskats
under året från 24,4 procent till 21,4
procent.
Fonden var bland de första att investera i gröna obligationer 2008 och har
investerat ytterligare under perioden.
Den totala portföljen uppgår nu till 4,5
miljarder kronor. Totalt har AP3 nu
10 miljarder i särskilda hållbarhetsinvesteringar
Risk
Risken i AP3s portfölj uttrycks bland
annat med måttet Value at Risk (VaR).
VaR är ett vanligt riskmått som anger

den maximala förlust en värdepappersportfölj kan drabbas av under en viss
tidsperiod givet en viss konfidensnivå.
Att VaR ökat kraftigt sedan samma tidpunkt förra året beror främst på ökad
marknadsvolatilitet snarare än förändringar inom portföljen som sådan.
Volatiliteten för ett år sedan låg på en
historiskt mycket låg nivå. Förändringen sedan årsskiftet, då VaR låg på
1 946 miljoner kronor, är inte lika
påtaglig. Per 30 juni 2015 uppgick VaR
till 2 201 (976) miljoner kronor.
I AP3s portfölj utgör riskklass Aktier
den dominerande risken. Riskklasserna Valuta och Räntor förväntas ha
en negativ samvariation med aktierisken och bidrar därför med att minska
portföljens totala risk. Riskklass Krediter innehåller både kreditrisk, som samvarierar positivt med aktierisken och
ränterisk som samvarierar negativt med
aktierisken. Ofta överväger dock ränterisken i riskklass Krediter. Diversifiering
mellan olika tillgångsslag och geografiska marknader bidrar ytterligare till
att hålla nere den totala risken i portföljen. Summan av risken per riskklass
blir därför högre än risken för totalportföljen. Skillnaden utgör den så kallade
diversifieringseffekten.

Value at Risk, mkr

Value at Risk, %

Bidrag till totalrisk i procentenheter

2 119

0,70

92,2

Räntor

379

0,12

-7,4

Krediter

92

0,03

-1,8

Inflation

385

0,13

15,2

Valuta

524

0,17

-9,2

Absolutavkastande strategier

469

0,15

10,9

2 201

0,72

100

Aktier

AP3 totalt

Tabellen visar hur riskklasserna bygger upp den totala risken i portföljen. Riskklasserna samvarierar med varandra vilket medför att den totala risken är lägre än summan av risken för respektive riskklass, den s k
diversifieringseffekten.
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Låga kostnader – 42 procent under snittet
Rörelsekostnaderna för första halvåret uppgick till 96 (90) miljoner kronor. Därutöver hade fonden 84 (82) miljoner
kronor i provisionskostnader, vilka redovisas som en minuspost på resultaträkningens intäktssida. Provisionskostnader utgörs av fasta förvaltningsarvoden för externa mandat, avtalade förvaltningsavgifter för onoterade aktier
samt depåkostnader. Totala förvaltningskostnader, dvs rörelsekostnader och provisionskostnader, i relation till
förvaltat kapital uppgick till 0,12 (0,13) procent uppräknat på årsbasis. Motsvarande siffra för fondens interna kostnader, dvs rörelsekostnader, uppgick till 0,06 (0,07) procent.
AP3 har på ett kostnadseffektivt sätt
skapat en god riskjusterad avkastning.
Strategin som säkerställer en effektiv
förvaltning och en hård kostnadskontroll är ett kontinuerligt förbättringsarbete och en beslutsmodell som beaktar
relationen mellan förväntad avkastning,
risk och kostnader.
Internationell kostnadsjämförelse
För att jämföra AP3s kostnadsnivå och
kostnadseffektivitet med andra likande

fonder deltar AP3 sedan elva år i en
årlig benchmarkstudie, som görs av
det kanadensiska bolaget Cost Effectiveness Measurement, CEM. Studien
beaktar den samlade kostnaden för att
bedriva förvaltning, det förvaltade kapitalets storlek, portföljens sammansättning samt andelen aktiv förvaltning.
Den senaste analysen gäller 2014 och
visar att AP3s kostnader är 42 procent
lägre än snittet för jämförelsegruppen.
Vissa parametrar såsom tillgångssam-

Förvaltningskostnader

Jan – juni 2015

Jan – juni 2014

Rörelsekostnader, mkr

96

90

Provisionskostnader, mkr

84

82

0,06

0,07

0,12

0,13

Rörelsekostnadsandel, %1
Förvaltningskostnadsandel, %

2

1
2

mansättning och fondstorlek ligger helt
eller delvis utanför en fondlednings
kontroll. Genom att justera för detta
kan en benchmark beräknas. Analysen visar att AP3s kostnader ligger 36
procent under benchmark. De främsta
anledningarna till AP3s lägre kostnader är att fonden betalar mindre för sin
externa förvaltning och har en högre
andel intern förvaltning.

Rörelsens kostnader mätt i årstakt i procent av det genomsnittliga fondkapitalet.
Förvaltningskostnader (dvs rörelsekostnader och provisionskostnader) mätt i årstakt i procent av det genomsnittliga fondkapitalet
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AP3s hållbarhetsarbete – ett helhetsgrepp
AP3 ska långsiktigt skapa värde för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta bufferten i det
statliga inkomstpensionssystemet. För AP3 innefattar långsiktigt värdeskapande en förvaltningsstrategi som har
ett tydligt hållbarhetsperspektiv och ett arbetssätt som bygger på sunda etiska principer. Hållbarhetsarbetet ska
omfatta hela portföljen och fondens personal. På så sätt kommer AP3 att bidra till samhällets utveckling.
AP3s huvudsakliga affär är att ta väl
avvägda risker. En investering måste
analyseras kring dess möjligheter och
risker. Drivkraften bakom utvecklingen
av ett bolags värde är dess affärsidé och
möjligheten att kommersialisera affärsidén. Nära kopplat till affärsidén finns
ett antal övergripande risker t ex affärsmässiga, finansiella och operativa risker.
Vår bedömning är att hållbarhetsfrågor påverkar alla delar dvs affärsidén
och de övergripande riskerna. Arbetet
med hållbarhet – både dess möjligheter och risker – är därmed integrerade
med ett bolags löpande verksamhet
och nära förknippat med bolagets långsiktiga potential. På samma sätt är en
framgångsrik hållbarhetsstrategi central
för AP3s framtida framgång.
Bred portfölj kräver tydlig hållbarhets
strategi
AP3 har en stark tilltro till den valda
investeringsstrategin med en kostnadseffektiv diversifierad portfölj och med
exponering mot flera olika riskpremier
(bl a småbolagspremien). Detta sätter
de yttre ramarna för fondens uppdrag
med hållbarhet.
Konsekvensen av investeringsstrategin är att fonden har många bolag i
aktieportföljen och blir därmed en så
kallad universell ägare. Som universell
delägare i fler än 3 000 bolag är fonden
exponerad mot de flesta hållbarhetsrisker som förekommer i en global värld.
Det är en utmaning. Samtidigt ska poängteras att en bred portfölj medför en diversifiering av hållbarhetsrisker i linje med
övriga risker fonden exponeras mot.
Fondens hållbarhetsarbete sker
i praktiken huvudsakligen genom
tre moment:
• Riskspridning – genom diversifiering
• Riskbegränsning – genom engagemang
• Riskeliminering – genom uteslutning
eller försäljning

1

Förtroende skapas genom integrering
och helhetsgrepp
AP3 integrerar hållbarhet i investeringsprocessen vilket berör hela portföljen
och ger en tydlig översikt av möjligheter och risker och ökar förtroendet för
fonden som ägare. Helhetsperspektivet
avseende hållbarhet är centralt för AP3
och förutom att hållbarhet påverkar
det dagliga arbetet i förvaltningen så
genomförs två gånger per år en större
översyn av fondens hållbarhetsarbete i
hela portföljen. Vid dessa tillfällen ses
allt över, från ägarstyrning, enskilda
investeringar till kompetenssatsningar,
analysverktyg samt hur fonden kommunicerar internt och externt.
Samtliga interna investeringsmandat omfattas av fondens övergripande
principer för hållbarhet. I de externa
mandaten har fonden satt upp tydliga
rapporteringskrav för förvaltarna och
det sker en regelbunden uppföljning.

NG
NI
ID
R
SP
SK
RISKBEGRÄNSNING
RI
RISKELIMINERING

MÖJLIGHETER

Klimatneutral portfölj
I dagsläget mäts koldioxidavtrycket
från fondens noterade aktieinnehav,
fastigheter och skog. En samlad
bedömning kring dessa innehav visar
att AP3 har en i det närmaste klimatneutral portfölj enligt externa bedömare. Aktieportföljens indirekta
påverkan på klimatet – via koldioxid

Detta omfattar bolag i subsektorn ”coal & consumable fuels”.
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avtryck – kompenseras genom att
fondens skogsinnehav binder koldioxid
effektivt. Fonden avser att mäta
ytterligare tillgångar under andra
halvåret där analys är möjlig och
relevant.
Hållbarhetsnyheter
Under första halvåret 2015 etablerades två hållbarhetsmandat med syfte att
förstärka AP3s ambition kring hållbarhetsfrågor. Tanken är att fonden systematiskt ska utvärdera olika strategier
som försöker kapitalisera på möjligheter eller begränsa riskerna drivet av
hållbarhetsfrågor. Positionerna i portföljerna ska över tid antingen ge högre
avkastning och tydligt begränsa hållbarhetsriskerna i fondens portfölj.
I många snabbväxande utvecklingsländer utgör hållbarhetsrisker en särskild
utmaning. AP3 har under första halvåret 2015 allokerat kapital till externa
förvaltare som specifikt adresserar riskerna i Emerging Markets. Förvaltarnas
portföljer är dessutom mer koncentrerade och därmed erhålls större möjligheter till kontroll av hållbarhetsrisker.
Fonden har under året valt att avyttra
alla kolbolag1. Anledningen till detta är
att fonden anser att sektorn har kraftiga
utmaningar och att resterande aktiemarknad har en bättre avkastnings
potential.
10 miljarder i särskilda hållbarhets
investeringar
AP3 söker kontinuerligt efter tematiska investeringsmöjligheter som ger
fonden exponering mot faktorer av
särskild betydelse inom hållbarhetsområdet. Under en följd av år har fonden
genomfört många sådana investeringar,
exempelvis hållbarhetscertifierad skog,
vindkraft samt aktie- och kreditfonder med tydlig hållbarhetsfokus. Dessutom innehåller fondens ränteportfölj
4,5 miljarder gröna obligationer och en
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stor andel av fondens fastighetsportfölj utgörs av miljöklassade byggnader.
Totalt ger det cirka 10 miljarder i hållbarhetsinvesteringar.
Tydlig ägarstyrning skapar välskötta
bolag
AP3s uppfattning är att välskötta bolag
på sikt leder till högre avkastning och
lägre risk för investeraren. Därför är
det viktigt att utöva ägarskapet på ett
ansvarsfullt sätt där miljö- och etik-

hänsyn är en integrerad del av strategin. AP3 eftersträvar att så öppet som
möjligt redovisa hur fonden utövar sitt
ägaransvar. Under bolagsstämmosäsongen använde AP3 sin rösträtt på
drygt 50 svenska och 750 utländska
bolagsstämmor.
Samarbete mellan AP-fonderna
Arbetet med miljö- och etikfrågor i
utländska bolag samordnar AP1-AP4
via AP-fondernas Etikråd. En årsrapport
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om Etikrådets arbete inklusive pågående bolagsdialoger publicerades i
april 2015 och kan laddas ned från Etik
rådets hemsida, www.etikradet.se.
2015 publicerade AP3 sin första
separata hållbarhetsrapport som finns
på AP3s hemsida.
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Personal
Antalet anställda uppgick till 56 (56) personer per 30 juni 2015.

Styrelse
Inga förändringar av styrelsens sammansättning har skett under första halvåret 2015.

Regeringens utvärdering av AP-fonderna
I regeringens årliga utvärdering av AP-fondernas verksamhet konstateras att AP-fondernas samlade resultat
under 2014 uppgår till 147 miljarder kronor efter kostnader och att det samlade buffertfondkapitalet uppgår
till 1 185 miljarder kronor. Buffertkapitalet uppgår
därmed till 14 procent av tillgångarna i inkomstpensionssystemet att jämföra med 10 procent då systemet
infördes. Buffertfondernas betydelse för pensionssystemet har därmed ökat.

till de senaste tre årens speciellt höga avkastning.
Regeringen anser att hållbarhet är en viktig aspekt inom
AP-fondernas verksamhet och att hållbarhet integreras är
betydelsefullt för att uppnå långsiktigt hög avkastning och
god riskhanteringen. Hållbarhetsaspekten har också betydelse för allmänhetens förtroende för AP-fonderna och pensionssystemet. Regeringen konstaterar att AP-fonderna valt
olika metoder för att integrera hållbarhet i förvaltningen och
betonar vikten av att fonderna är fortsatt transparenta angående investeringarnas klimatpåverkan och att arbetet för att
utveckla jämförbarheten i denna redovisning fortsätter.

Förvaltningskostnader 0,15 procent
De sammanlagda förvaltningskostnaderna uppgick till 0,15
procent av buffertkapitalet. Fondernas avkastning sedan starten 2001 uppgår till 5,3 procent per år, vilket kraftigt överstiger inkomstindex som stigit med 3,1 procent per år under
samma tid. Inkomstindex ligger till grund för uppräkning av
skulden i inkomstpensionssystemet. Buffertfonderna har därmed bidragit positivt till det allmänna inkomstpensionssystemet, trots en mycket krävande utveckling på de finansiella
marknaderna under 2000-talet.

Hög avkastning tack vare välskötta bolag
De fyra AP-fonderna har en övervikt av svenska företag i sina
portföljer, vilket beror på att svenska företag generellt sett är
välskötta, sannolikt förklaringen till en historiskt hög avkastning. Svenska företag tar också ett stort ansvar för hållbarhetsfrågor, vilket kan komma att bli mer betydelsefullt vid
investeringsbeslut framöver när ökad hänsyn tas till denna
typ av aspekter. Regeringen ser positivt på att fonderna motiverar sin övervikt mot svenska aktiemarknaden och ser gärna
att fonderna fortsätter att redovisa sina överväganden i frågan
med samma tydlighet.

Riskspridningen bedöms ha bidragit till speciellt hög
avkastning
Regeringen konstaterar att de fyra AP-fonderna fortsätter att
fokusera på långsiktiga strategiska beslut och att utveckla
sina respektive förvaltningsmodeller, vilket är positivt då
detta leder till en diversifiering mellan fondernas förvaltning
och genom detta förbättrad riskspridning av buffertkapitalet.
Buffertfondernas riskspridning i den övergripande riskallokeringen har bidragit till att dämpa svängningarna i fondkapitalet. AP-fondernas strategiska allokering bedöms ha bidragit

Målen uppnådda
Vidare konstaterar regeringen att AP-fondernas respektive
interna mål uppnås i stort sett oavsett vilken period som väljs
och att fonderna har god möjlighet till robust avkastning över
tid tack vare diversifierade förvaltningsmodeller och investeringsstrategier. Regeringen anser det också vara postivt att
fonderna har fortsatt arbetet med att skapa gemensamma
nyckeltal för att öka jämförbarheten mellan fonderna i termer
av avkastning och risk.
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Mer information
På AP3s hemsida www.ap3.se under fliken Förvaltning finns fler tabeller samt innehavsförteckning över fondens olika
tillgångar per 30 juni 2015.

Nästa rapporttillfälle
Resultat för helåret 2015 samt årsredovisning offentliggörs i februari 2016.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de av AP-fonderna gemensamt framtagna redovisnings- och värderings
principerna. Dessa redovisas i sammandrag i årsredovisningen 2014, sid 46, not 1.
Årsredovisningen finns på AP3s hemsida www.ap3.se.

Halvårsrapporten är inte reviderad av fondens revisorer.
Stockholm den 28 augusti 2015

Kerstin Hessius, verkställande direktör Tredje AP-fonden
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Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER
Jan – juni 2015

Jan – juni 2014

Jan – dec 2014

725

1 409

2 764

Erhållna utdelningar

3 569

2 920

3 757

Nettoresultat, noterade aktier och andelar

8 132

5 376

10 948

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar

3 143

1 451

1 888

158

3 094

6 304

-649

753

1 330

Mkr
Räntenetto

Nettoresultat, räntebärande tillgångar
Nettoresultat, derivatinstrument
Nettoresultat, valutakursförändringar

3 585

1 740

8 327

Provisionskostnader, netto

-84

-82

-162

Summa rörelsens intäkter

18 579

16 661

35 155

Personalkostnader

-62

-60

-120

Övriga administrationskostnader

-34

-30

-58

Summa rörelsens kostnader

-96

-90

-178

18 483

16 571

34 977

RÖRELSENS KOSTNADER

Årets resultat

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Mkr

2015-06-30

2014-06-30

2014-12-31

Aktier och andelar
Noterade

144 378

Onoterade
Obligationer och andra räntebärande tillgångar
Derivat
Kassa och bankmedel
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar

127 081

137 927

41 805

31 721

32 017

139 492

129 451

154 362

5 455

1 195

3 862

1 386

897

1 664

21 181

23 947

10 911

1 203

1 612

1 375

354 899

315 904

342 118

4 237

4 198

10 398

46 219

39 085

43 336

46

42

51

50 501

43 326

53 786

288 332

258 475

258 475

-2 417

-2 468

-5 120

FONDKAPITAL OCH SKULDER
Skulder
Derivat
Övriga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa skulder
Fondkapital
Ingående fondkapital
Nettobetalning mot pensionssystemet
Årets resultat

18 483

16 571

34 977

Summa fondkapital

304 398

272 579

288 332

Summa fondkapital och skulder

354 899

315 904

342 118
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Flerårsöversikt
RESULTAT OCH INFLÖDEN
Mdkr
Nettoflöden från pensionssystemet
Årets resultat
Fondkapital vid periodens slut1
AVKASTNING OCH KOSTNADER TOTALPORTFÖLJ
%
Avkastning före kostnader
Rörelsekostnader
Provisionskostnader
Avkastning efter kostnader

Jan – juni 2015

2014

2013

2012

2011

2010

-2,4
18,5

-5,1
35,0

-6,9
32,4

-3,8
22,6

-1,2
-5,5

-4,0
18,3

304,4

288,3

258,5

233,0

214,1

220,8

6,5
0,06
0,06
6,4

13,8
0,07
0,06
13,7

14,2
0,07
0,06
14,1

10,7
0,08
0,05
10,7

-2,4
0,07
0,04
-2,5

9,1
0,07
0,07
9,0

2,1

0,5

3,7

4,9

1,9

0,3

Inflation
Real avkastning efter kostnader
Mdkr
Intäkter (inkl. provisionskostnader)
Rörelsens kostnader

-0,2
6,7

-0,3
14,1

0,1
14,0

-0,1
10,7

2,0
-4,4

2,3
6,5

18,6
0,1

35,2
0,2

32,6
0,2

22,8
0,1

-5,3
0,2

18,5
0,2

Resultat efter kostnader

18,5

35,0

32,4

22,6

-5,5

18,3

ÅRLIG GENOMSNITTLIG NOMINELL AVKASTNING
EFTER KOSTNADER
%
Fem år
Tio år

9,3
6,6

8,8
6,8

9,3
6,5

1,9
6,7

RISK
Risk (1-års standardavvikelse) i totalportföljen, %2
Risk (1-års standardavvikelse) i likvida tillgångar, %
Sharpe-kvot3
Sharpe-kvot likvida tillgångar
Informationskvot
Risk (10-års standardavvikelse), %

5,8
6,4
2,3
1,6
1,7
8,0

4,7
5,2
2,8
2,3
1,4
7,8

4,9
5,7
2,8
2,3
1,8
7,9

5,3
6,3
1,8
1,6
4,4

9,2

7,0

neg

1,2

21,4

24,4

20,4

22,0

19,3

11,3

34,4

33,2

35,2

35,7

34,8

41,0

0,06
0,12

0,07
0,12

0,07
0,13

0,08
0,14

0,07
0,11

0,07
0,14

56

57

53

56

57

56

Inkomstindex, förändring %

0,2

VALUTAEXPONERING
% av totalportföljen
EXTERN FÖRVALTNING
% av totalportföljen
FÖRVALTNINGSKOSTNADER
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader
Rörelse- och provisionskostnader
Antal anställda

Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3
Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.
1
2
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Marknadsvärde per tillgångsslag
Juni 2015

2014

2013

2012

2011

2010

304,4

288,3

258,5

233,0

214,1

220,8

31,6

31,7

32,6

26,2

28,7

32,0

101,4

100,5

95,4

81,0

76,3

78,8

Nominella räntebärande, Sverige

42,7

37,8

50,7

54,2

41,7

31,6

Nominella räntebärande, utlandet

63,0

57,2

18,2

17,2

14,6

28,7

Reala räntebärande, Sverige

5,9

12,5

14,5

15,3

17,1

1,5

Reala räntebärande, utlandet

5,8

2,8

7,1

2,8

4,2

13,7

Onoterade aktier, Sverige och utlandet1

10,7

10,7

9,8

11,4

11,5

10,9

Fastigheter

41,4

33,4

28,5

19,6

15,7

16,9

-

-

-

-

-

6,9

1,9

1,8

1,6

5,2

4,2

-

Totalt, mdkr
Varav
Svenska aktier
Utländska aktier

Nya strategier

2

Övriga tillgångar3
1
2
3

 noterade aktier innehåller noterade innehav avseende life science-portföljen fram till och med 2007. Från 2008 ingår dessa under Nya strategier.
O
Under 2011 har Nya strategier fördelats ut på respektive tillgångsslag. De investeringar som inte har en naturlig placering inom något tillgångsslag har klassificerats som Övriga tillgångar.
Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.

Vid eventuella frågor kontakta AP3 på info@ap3.se
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