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Pensionsopsparingerne næsten
upåvirket trods coronakrisen

Da coronakrisen ramte Danmark og mange andre lande, betød det store chok og
nedgange i landenes økonomier både på

Figur 1: Resultat i 2020 på Afdækningsforretningen og investeringsporteføljen i ATP – opgjort hhv. pr. 31. marts og 30. september 2020
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ATP blev også påvirket af coronakrisen.
I ATP er der to kilder til værdiskabelse –
en afdækningsforretning og en investeringsportefølje. Den overordnede målsætning for afdækningsforretningen er at sikre den garanterede forrentning, så ATP til
enhver tid kan leve op til det, som medlemmerne er lovet. Den overordnede mål-
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Note: Resultatet for afdækningsforretningen er resultatet før rentekurveknækket opgjort
som andelen af værdien af de garanterede pensioner på det pågældende tidspunkt. Afkastet i investeringsporteføljen er opgjort før PAL-skat og omkostninger, som andel af det
gennemsnitlige bonuspotentiale i perioden. Kilde: Egne beregninger, 2020
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