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Початок діяльності – 10 травня 2005 р.
Динаміка

Фонд

Доходність за 1 півріччя
2008 року
Доходність за 2007 рік
Середньорічна доходність

"

Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з еталоном
Композіційний
індекс ринку

-11,7%

-27,8%

47,1%
19,4%

99,6%
27,1%

8,0%
-0,71
-3,34
0,50%
0,48
0,95

19,5%
-1,26
-2,35

Показники ризику*

Стандартне відхилення
Коефіцієнт Шарпа **
Коефіцієнт Сортіно **
Альфа
Бета
Коефіцієнт кореляції

Вкладення за класами активів

Найбільші позиції портфеля

У другому кварталі падіння українського ринку акцій посилилося. Протягом звітного періоду індекс ПФТС впав на 20,0%, а з початку року
– на 34,6%. Основна причина такого падіння – фінансова криза, що розпочалася в США і зачепила весь світ. А оскільки активи українських
інвестиційних та пенсійних фондів ще малі, основними гравцями на нашому ринку досі є нерезиденти, поведінка яких і визначає поведінку
усього ринку. Свою негативну роль зіграло також зниження суверенного рейтингу Україні агентством Standard&Poors внаслідок зростання
інфляції, яка була викликана, головним чином, невпинними темпами кредитування населення комерційними банками.
Як наслідок, у другому кварталі доходність НПФ «Соціальний стандарт» склала -7,5%. Композиційний індекс за цей самий час знизився
на 15,4%. Таким чином, фонд хоча й падав, але, тим не менше, обіграв ринок на 785 базових пунктів.
Середньорічна доходність знизилася на 5,2% в абсолютному значенні і на кінець півріччя склала 19,4%. Вартість одиниці пенсійних
внесків на кінець звітного періоду склала 1,75 грн. На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 10 468 515,04 грн.,
тобто виросла на 133 184,47 грн. або на 1,29%.
Протягом другого кварталу до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 1,3 млн. грн. та було зроблено пенсійних виплат на суму
0,3 млн. грн. (чисті надходження грошових коштів склали 1,0 млн. грн.).
Враховуючи, що падіння ринку обумовлене, головним чином, зовнішніми причинами, а більшість акцій впали настільки, що знову набули
інвестиційної привабливості, фонд невеликими пакетами докуповував акції до свого портфеля. Ще одним аргументом на користь даного
рішення було оголошення позитивних результатів діяльності багатьох компаній-емітентів. І хоча ринок продовжує падати, акції – це саме той
інструмент, який може захистити кошти учасників фонду від інфляції.
У другому кварталі до портфеля фонду були придбані акції «Західенерго», «Луцького автомобільного заводу», «Мотор-Січі»,
«Азовзагальмашу», «Маріупольського металургійного комбінату», «Центренерго».

Керуючий фондом - Птіцин В.Ю.
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Показники ризику для фонду та індексу розраховуються за величинами вартості одиниці пенсійних внесків та значеннями композиційного індексу за останні 12 місяців
діяльності пенсійного фонду до кінця звітного періоду.

**

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 коефіцієнтів Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на вторинному ринку,
складає 8,5%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні інфляції за останні 12 місяців (у зв’язку з визначенням основної мети
фонду як збереження коштів від знецінення) і становить 29,3%.

Обчислення всіх показників здійснюються на основі щоденних змін даних за останній рік діяльності фонду.

Стратегія

Назва пенсійного
фонду

Збалансована

«Соціальний
стандарт»

Вартість чистих
активів, грн.

10 468 515,04

Вартість одиниці
пенсійних внесків,
грн.

1,75

З початку
діяльності

74,8%

1 місяць

-5,9%

3 місяці 6 місяців

-7,5% -11,7%

1 рік

2 роки

Середньорічна
доходність

2,6% 50,9%

(дані на кінець 2 кварталу 2008 року)

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