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2017 рік виявився дуже успішним для українського фондового ринку. Індекс Української біржі після
минулорічного зростання на 16,04% зріс ще на 71,27%. На жаль ліквідність ринку залишилась на тому ж
рівні. Обсяг угод складає лише 4-5 млн гривень на тиждень.
За звітний період доходність пенсійного фонду «Соціальний Стандарт» склала 15,72%,
композиційний індекс (пенсійний) зріс на 40,17%. Як наслідок, вартість одиниці пенсійних активів зросла з
2,90 до 3,36 грн. Як і в минулому році фонд захистив активи своїх учасників від інфляції, яка склала 13,66%.
На Рис.1 представлено динаміку зміни вартості одиниці пенсійних активів ВПФ «Соціальний стандарт» та
композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку діяльності фонду.

Рис.1. Динаміка зміни вартості одиниці пенсійних активів і
композиційного індексу ринку (в відносних одиницях).
На кінець звітного року середньорічна доходність фонду склала 10,05%, зрісши на 47 базисних
пункти порівняно з попереднім роком.

Рис.2. Динаміка середньорічної доходності
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За 2017 рік чисті активи ВПФ «Соціальний Стандарт» зросли на 15,26%, або на
4 790 089,33 гривень, і на кінець року склали 36 171 157,32 гривень. При цьому чисті надходження
пенсійних грошей, а саме пенсійні внески (у розмірі 1 230 620,38 гривень) за вирахуванням пенсійних
виплат (у розмірі 1 335 162,44 гривень), склали -104 542,06 гривень. Динаміка зміни вартості чистих
активів фонду представлена на Рис.3. На Рис.4 показана динаміка пенсійних внесків і пенсійних виплат.

Рис.3. Динаміка вартості чистих активів

Рис.4. Динаміка пенсійних внесків
У 2017 році фонд отримав інвестиційний прибуток у розмірі 6 383 712,24 гривень.
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Доходність по кварталах звітного періоду виглядає наступним чином:
1 квартал:
2,94%
2 квартал:
3,51%
3 квартал:
3,90%
4 квартал:
4,53%
А тепер детальніше про те, що робив керуючий протягом 2017 року:
1 квартал
1) 5 січня були придбані 708 ОВДП (11.08.2021) з доходністю 16,15% на суму 762 841,68 гривень за
рахунок купонного платежу та частини основного боргу за ОВДП (02.07.2019), що були отримані 3
січня.
2) 12 січня додатково придбали 107 ОВДП (11.08.2021) з доходністю 15,90% на суму 116 425,63 гривень
за рахунок отриманого в той же день купона за ОВДП (10.01.2018).
3) 24 січня керуючий придбав 691 ОВДП (04.09.2019) з доходністю 15,95% за рахунок коштів,
отриманих за ОВДП (22.07.2019). Саме ці облігації були придбані для оптимізації графіку грошових
надходжень. Справа в тому, що купони від них надходять у березні та вересні. Раніше у ці місяці
купонних платежів до портфелю Фонду не надходило.
4) 14 лютого були придбані 70 акцій Укрнафти на суму 8 625,00 грн. через очікування їх подорожчання
внаслідок рішення Верховної Ради знизити рентну плату на видобуток нафти. Зниження рентної
плати дозволило б компанії заощадити в 2017 році 1,3 млрд. грн.
5) 16 лютого після отримання платежів за ОВДП (14.08.2019) та (11.08.2021) на суму 266 302,50 грн.
керуючий придбав 199 ОВДП (11.08.2021) з доходністю 15,90% на суму 203 688,40 грн. Крім того, в
цей же день були придбані ще 20 акцій Укрнафти на суму 2 440,00 грн.
6) Протягом лютого та березня керуючий ще додатково придбав 100 акцій Укрнафти на загальну суму
12 340,00 грн. За цей же період керуючий продав 600 акцій Донбасенерго на суму 7 287,00 грн. через
захоплення ворожими формуваннями Старобешевської ТЕС – основної структурної одиниці
компанії.
2 квартал
1) Протягом квітня були придбані 140 акцій Укрнафти на загальну суму 15 255,00 грн.
2) 20 квітня після отримання 1 307 200,00 гривень внаслідок погашення 1 216 ОВДП (19.04.2017)
керуючий придбав 909 ОВДП (24.04.2019) з доходністю 15,00% на суму 1 051 940,25 грн.
3) Протягом червня керуючий продав 2 000 акцій Донбасенерго на суму 25 130,00 грн. через значні
ризики внаслідок знаходження Старобешевської ТЕС на тимчасово окупованій території.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

3 квартал
3 липня були придбані 506 ОВДП (04.03.2020) з доходністю 14,90% на суму 540 802,68 гривень.
5 липня керуючий придбав 615 ОВДП (10.06.2020) з доходністю 14,95% на суму 623 640,75 гривень
за рахунок платежу від ОВДП (02.07.2019).
25 липня після отримання купонної виплати від ОВДП (22.07.2019) на суму 667 507,50 гривень
керуючий придбав 663 ОВДП (10.06.2020) з доходністю 14,90% на суму 678 182,70 гривень.
31 липня були придбані 260 акцій Укрнафти на загальну суму 33 150,00 грн.
11 серпня, слідуючи обраної раніше стратегії, керуючий продав 1 000 акцій Донбасенерго на суму
15 120,00 грн.
17 серпня додатково були придбані 120 акцій Укрнафти на загальну суму 14 796,00 грн.
В той же день після отримання платежів від ОВДП (14.08.2019) на суму 193 668,75 гривень та ОВДП
(11.08.2021) на суму 81 120,00 гривень керуючий придбав 165 ОВДП (10.06.2020) з доходністю 14,
95% на суму 170 086,95 гривень. Купівля була обмежена цією сумою, щоб частка ОВДП в портфелі
не перевищувала 50%.
29 вересня на значному зростанні ціни керуючий вирішив продати 50 акцій Укрнафти на суму 7
070,00 гривень.

4 квартал
1) 2 жовтня на триваючому зростанні ціни керуючий продав 100 акцій Укрнафти на суму 14 725,00
гривень.
2) 3 жовтня ще додатково продали 50 акцій Укрнафти на суму 7 850,00 гривень. В цей день також були
придбані 200 ОВДП (04.03.2020) з доходністю 15,05% на суму 205 371,73 гривень.
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3) 4 жовтня керуючий відкупив вже назад 50 акцій Укрнафти на суму 7 200,00 гривень.
4) 9 жовтня на значному зростанні ціни були продані 100 акцій Донбасенерго на суму 1 535,00 гривень.
5) 12 жовтня були придбані 106 ОВДП (04.03.2020) з доходністю 15,05% частково за рахунок купонного
платежу від ОВДП (10.04.2019) на суму 78 292,50 гривень.
6) 17 жовтня керуючий:
a. відкупив назад 50 акцій Укрнафти на суму 6 935,00 гривень.
b. на зростанні ціни продав 300 акцій Донбасенерго на суму 5 199,00 гривень.
7) 26 жовтня керуючий придбав 117 ОВДП (12.10.2022) з доходністю 15,20% на суму 118 538,55
гривень за рахунок купонного платежу, отриманого від ОВДП (24.04.2019).
8) 16 листопада були придбані 31 ОВДП (04.03.2020) з доходністю 15,50% на суму 35 233,52 гривень за
рахунок купонного платежу від ОВДП (15.05.2019).
9) 30 листопада були придбані 860 ОВДП (12.10.2022) з доходністю 15,60% на суму 872 349,60 гривень
за рахунок коштів, отриманих при погашенні ОВДП (29.11.2017).
10) Протягом листопада-грудня керуючий поступово придбав 320 акцій Укрнафти на суму 43 870,00
гривень.
11) 14 грудня були придбані 43 ОВДП (12.10.2022) з доходністю 15,70% на суму 43 727,13 гривень за
рахунок купонного платежу від ОВДП (10.06.2020).
12) 27 грудня були придбані 600 ОВДП (10.07.2019) з доходністю 16,00% за рахунок платежу від ОВДП
(23.12.2019) на суму 631 743,75 гривень.
13) 28 грудня були придбані 760 ОВДП (04.03.2020) з доходністю 15,70% за рахунок коштів на суму
796 100,00 гривень, отриманих при погашенні ОВДП (27.12.2017).
Протягом року до фонду надійшло платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним
обсягом 5 988 192,35 грн., відсотків за депозитами обсягом 1 330 890,11 грн. та дивідендів за акціями на
загальну суму 170 258,00 грн. (Мотор-Січ – 16 650,00 грн. та Укрнафта – 153 608,00 грн.).
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ЗВІТ ЗА IV КВАРТАЛ 2017 РОКУ
ЗМІНА ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПЕНСІЙНИХ
ВНЕСКІВ
**

Показники ризику для фонду та індексу розраховуються за величинами вартості одиниці пенсійних внесків та значеннями композиційного індексу за останні 12 місяців
діяльності пенсійного фонду.

***

Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортіно здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio»
(http://www.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm ). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 15.2%.
Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 20,0%.

Обчислення показників альфи, бети та кореляції здійснюється на основі щомісячних даних; всіх інших показників – на основі щоденних даних за останній рік діяльності фонду.

Стратегія

Назва фонду

Вартість
чистих
активів, грн.

Збалансована

«Соціальний
стандарт»

36 171 157.32
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3.36
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1.8%

4.5%
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1 рік

15.7%

Середньорічна
2 роки 3 роки
доходніст
ь
31.2%

53.1%

10.0%

(дані на кінець IV кварталу 2017 року)

Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
www.kinto.com ліцензія НКЦПФР №307 від 17.03.2016 р., безстрокова.

