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Sijoitusportf
Sijoitusportfolion
olion markkinariskit
Markkinariskeillä viitataan yleisesti rahoitusvarojen ja
‑velkojen markkina-arvojen sekä vakuutusvelkojen
markkinaehtoisten arvojen muutosten aiheuttamiin
vaihteluihin yhtiön tuloksessa ja pääomassa.

Sijoitussalkkujen sisältö raportoidaan käyttäen
sijoitusten käypiä arvoja. Nämä käyvät arvot
määritetään joko suorien markkinanoteerauksien
perusteella tai käyttämällä erilaisia arvostusmalleja.
Lisätietoa sijoitusvarojen arvostusperiaatteista on
esitetty Sampo-konsernin tilinpäätöksen liitteessä 17.

Markkina-arvot ja markkinaperusteiset arvot
muuttuvat markkinamuuttujien, kuten korkojen,
inflaation, luottoriskimarginaalien, valuuttakurssien ja
osakkeiden hintojen muuttuessa. Korkojen,
valuuttakurssien ja inflaation sekä
luottoriskimarginaalien ja osakkeiden hintojen yleisten
trendien muutosten aiheuttamat riskit voidaan
määritellä yleisiksi markkinariskeiksi ja niitä hallitaan
allokaatiolimiiteillä ja muilla riskilimiiteillä.
Liikkeeseenlaskijakohtaisella markkinariskillä
tarkoitetaan riskiä, joka kohdistuu yksittäisen
liikkeeseenlaskijan velka- ja osakeinstrumentteihin ja
tätä riskiä voidaan hallita liikkeeseenlaskijakohtaisilla
limiiteillä. Lisäksi markkinariski sisältää myös riskin
heikentyvästä markkinalikviditeetistä, joka ilmenee
kasvavana osto- ja myyntinoteerausten erona, ja riskin
odottamattomista muutoksista saamisten
takaisinmaksuaikataulujen suhteen. Molemmissa
tapauksissa sijoitusportfolioiden
rahoitusinstrumenttien markkina-arvot voivat muuttua.

Sampo-konsernin sijoitusjohtaja vastaa
sijoitustoiminnan toteutuksesta konserniyhtiöiden
laatimien ja konserniyhtiöiden hallitusten hyväksymien
sijoituspolitiikkojen asettamien rajoitteiden puitteissa.
Vakuutustoimintaa harjoittavilla tytäryhtiöillä ja
emoyhtiöllä on sijoitusten hallinnassa käytössään
konsernin yhteinen infrastruktuuri sekä tulos- ja
riskiraportointi, mikä mahdollistaa samanaikaisen
yhtiö- ja konsernitasoisen raportoinnin.
Sampo-konserni tuntee hyvin pohjoismaiset markkinat
ja sijoituskohteet, joten konsernin suorat sijoitukset
tehdään pääasiassa pohjoismaisiin arvopapereihin.
Mandatum Lifen suorat sijoitukset ovat pääosin
euromääräisiä ja kohdistuvat Suomessa ja valikoidusti
muissa maissa sijaitseviin yrityksiin. If
Vahinkovakuutuksen suorista sijoituksista puolestaan
pääosa kohdistuu muihin Pohjoismaihin ja sijoitukset
tehdään vastaavissa valuutoissa. Riskikeskittymiä
hallitaan ennakoivasti tehokkaalla hajauttamisella
sijoitusten valinnassa.

Sampo-konsernissa sijoitusportfolioihin liittyvien
tuottojen ja markkinariskien analysointi ja hallinta on
pääosin suoraviivaista. Riskien toteutuminen heijastuu
läpinäkyvästi tuloslaskelmaan ja taseeseen, sillä
Sampo-konsernissa sijoitusten arvostukset perustuvat
pääosin markkinanoteerauksiin ja vain harvoin
instrumenttien käsittely vaatii mallipohjaisten
menetelmien soveltamista.

Pohjoismaiden ulkopuolelle tehtävät arvopaperi-,
rahasto- ja muut sijoitukset toteutetaan pääasiassa
kolmansien osapuolien hallinnoimien sijoitusten
kautta. Näitä sijoituksia käytetään ensisijaisesti
työkaluina taktisen sijoitusallokaation toteutuksessa
tuottojen saavuttamiseksi ja toissijaisesti hajautuksen
lisäämiseksi.

Sijoitusportfolion markkinariskin lisäksi yhtiöiden
taseet altistuvat markkina- ja likviditeettiriskeille. Näitä
taseeseen kohdistuvia riskejä kutsutaan ALM-riskeiksi
ja niitä käsitellään myöhemmin ALM-riskit-osiossa.
Taseeseen liittyvät ALM-riskit otetaan tarkasti
huomioon sijoitusportfolioiden rakenteita ja niihin
liittyviä limiittejä ja rajoituksia suunniteltaessa.

Sampo-konsernin sijoitusyksikössä samat henkilöt
valitsevat molempien tytäryhtiöiden osalta ulkoiset
omaisuudenhoitajat ja niiden hallinnoimat sijoitukset.
Nämä sijoitukset on allokoitu pääosin Pohjoismaiden
ulkopuolelle. Tästä johtuen tunnistamattomien tai eitoivottujen keskittymien riski on hyvin pieni.

Sijoitusportfolioiden hallinta

Markkinariskien valvonta on eriytetty salkunhoidosta
kahdella tavalla. Ensinnäkin sijoitusyksiköstä
riippumattomat henkilöt valmistelevat sijoituspolitiikan
hallituksen hyväksyttäväksi. Toiseksi Middle Office
‑toiminnot, jotka myös ovat riippumattomia
sijoitusyksiköstä, mittaavat sijoitustoiminnan riskejä ja
tuloksellisuutta sekä valvovat sijoituspolitiikoissa
määriteltyjen limiittien noudattamista päivätasolla.

Sijoituksia (lukuun ottamatta Mandatum Lifen
sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä sijoituksia)
hallitaan noudattaen tytäryhtiöiden sijoituspolitiikkoja,
joiden perustana ovat vakuutusvelkojen ominaisuudet
ja vakavaraisuus.
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If Vahinkovakuutuksen sijoituskomitea ja Mandatum
Lifen tasehallintakomiteat valvovat yhtiöidensä
markkinariskejä ja näihin liittyviä limiittejä vähintään
kuukausittain ja vastaavat sijoitustoiminnan
valvonnasta näissä yhtiöissä.
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Tasehallintakomiteat valvovat, että sijoitustoimintaa
hoidetaan hallituksen hyväksymässä sijoituspolitiikassa
määritettyjen limiittien puitteissa ja valvovat
likviditeetin, kannattavuuden ja
vakavaraisuuspääomien riittävyyttä suhteessa taseen
riskeihin. Tasehallintakomiteat valmistelevat
hallitukselle ehdotuksen sijoituspolitiikasta ja
raportoivat hallitukselle.

If Vahinkovakuutuksen sijoituskomitea vastaa sijoitusja katepolitiikkojen toteuttamisen ja noudattamisen
valvonnasta. Komitea myös arvioi ja ehdottaa
muutoksia politiikkoihin. Komitean puheenjohtaja
vastaa mahdollisten poikkeamien raportoinnista ja
muista komitean käsittelemistä asioista.

Konsernin tarkastusvaliokunta valvoo markkinariskien
sekä keskittymien kokonaismäärää Sampo-konsernin
tasolla vähintään neljännesvuosittain. Mikäli
tarpeellista, keskittymäriskejä hallitaan rajoittamalla
konsernitasolla riskinottoa esimerkiksi toimialoittain tai
yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden suhteen.

Mandatum Lifella on kaksi tasehallintakomiteaa, joista
toinen keskittyy eriytettyyn ryhmäeläkekantaan
liittyvään taseeseen ja toinen muuhun Mandatum Lifen
laskuperustekorkoiseen kantaan liittyvään taseeseen.
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