ЗВІТ ЗА IІІ КВАРТАЛ 2008 РОКУ
Початок діяльності – 10 травня 2005 р.
Динаміка

Доходність за 3 квартали
2008 року
Доходність за 2007 рік
Середньорічна доходність

Фонд

Динаміка чистої вартості одиниці пенсійних внесків
у порівнянні з еталоном

Композиційний
індекс ринку

-30,9%

-55,7%

47,1%
9,6%

99,6%
8,2%

12,2%
-2,84
-3,85
0,46%
0,53
0,98

24,5%
-3,13
-3,58

Показники ризику*

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

Вкладення за класами активів

Найбільші позиції портфеля

У третьому кварталі український ринок акцій поставив «антирекорд». За цей період він впав на 51,9%. Це найбільш глибоке падіння з
початку глобальної фінансової кризи. Очікування щодо того, що світова криза значно не вплине на Україну, не справдились. Ринки, що
розвиваються, не стали «тихою гаванню» для грошей іноземних інвесторів. Причин для цього є багато. Це і рецесія, яка зароджується
практично в усіх країнах, і падіння цін на ринках сировини. Не останню роль відіграє також політична нестабільність у країнах, що
розвиваються. Як наслідок, з початку року український ринок акцій втратив вже 68,5%, показавши найгірший результат у світі.
Доходність НПФ «Соціальний стандарт» за звітний період склала -27,8%. Композиційний індекс за цей же час впав на 38,6%.
Середньорічна доходність знизилась на 9,8% в абсолютному вимірі і на кінець 3 кварталу становила 9,6%. Вартість одиниці пенсійних внесків
на кінець звітного періоду склала 1,37 грн.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 9 137 080,40 грн., тобто знизилась на 1 331 434,64 грн. або на 12,7%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 1 172 636,31 грн. та було зроблено пенсійних виплат на суму 92 385,65 грн.
(чисті надходження грошових коштів склали 1 080 250,66 грн.).
Ми вважаємо, що в сьогоднішньому своєму стані ринок (індекс повернувся до свого значення на початок 2006 року) є вкрай
привабливим, надаючи унікальну можливість купити акції багатьох українських підприємств за низькими цінами. Крім того, акції – це єдиний
інструмент, який протягом тривалого часу спроможний протистояти інфляції. Пенсійні ж фонди, в свою чергу, є довгостроковими інвесторами.
Тому в умовах невизначеності щодо тривалості кризи ми, як і раніше, будемо продовжувати дотримуватися стратегії поступової купівлі
невеликих пакетів акцій. Ми вважаємо це доречним, оскільки український ринок дуже малий і з початком його зростання придбати активи по
таким низьким цінам буде практично неможливо. Такі падіння, як зараз, бувають раз на десятиліття, але настільки ж рідко випадають і такі
унікальні інвестиційні можливості.
Саме тому в 3 кварталі по мірі появи квоти (акцій дозволяється купувати не більше 40% активів фонду) в портфель «Соціального
стандарту» були придбані акції «Укрнафти», «Центренерго», «Західенерго», «Харківобленерго», шахти «Красноармійська-Західна №1»,
«Мотор-Січ», а також «Сумського машинобудівного НВО ім. Фрунзе». З метою оптимізації структури портфеля фонду були подані до
дострокового погашення облігації двох емітентів: «Житомиробленерго» і «Кіровоградобленерго» (0,46% і 0,53% вартості чистих активів
відповідно).

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 9,9%. 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 24,6%.

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

Стратегія

Назва фонду

Збалансована «Соціальний Стандарт»
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(дані на кінець 3 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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