2008 рік увійде в історію як рік початку світової кризи, зіставленої за своїми
масштабами з Великою Депресією 30-х років в США. Мабуть, немає жодної
країни, яку би нинішня криза обійшла стороною, проте, на жаль, українська
економіка виявилася серед тих, хто постраждав найбільше. За результатами
року за попередніми даними реальний ВВП виріс всього на 2,1% (в 2007 ріст
склав 7,9%). При цьому інфляція склала 22,3%.
Фондовий ринок України за звітний рік впав на 74,3%, пропустивши вперед
лише Ісландію (-94%) і Болгарію (-80%). Значення спреду EMBI+Ukraine, який
сигналізує про відношення нерезидентів до нашої країни, на кінець року
склало 2735.
Безумовно, все це не могло не відобразитися на діяльності пенсійного фонду
«Соціальний Стандарт». Так, його доходність з початку року склала
-35,4%. Композиційний індекс, який є еталоном для порівняння діяльності
фонду, за цей же час впав на 59,9% (Рис.1).
Середньорічна доходність фонду знизилась на 22,5% в абсолютному вимірі і
на 31 грудня склала 7,0% (Рис.2).
За 2008 рік чисті активи фонду «Соціальний Стандарт» виросли на 4,7%,
або на 432 328,66 гривень, і на кінець року склали 9 674 028,30 гривень. При
цьому чистий притік пенсійних грошей, а саме пенсійні внески
(5
284
562,87
гривень)
за
вирахуванням
пенсійних
виплат
(546 060,88 гривень), склав 4 738 501,99 гривень. Динаміка зміни вартості
чистих активів фонду представлена на Рис.3. На Рис.4 показана динаміка
пенсійних внесків і пенсійних виплат.

Рис. 2. Динаміка середньорічної доходності

Рис. 1. Динаміка зміни вартості одиниці пенсійних внесків і
композиційного індексу ринку (у відносних одиницях)

Рис. 3. Динаміка вартості чистих активів

Середньорічна доходність фонду "Соціальний Стандарт"
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Не дивлячись на негативну динаміку ринку, починаючи з літа 2008
року, пенсійні внески в фонд стали збільшуватись. В середньому
щомісячно в фонд надходило близько 500 000 гривень. Пенсійні ж
виплати складали менше 10% від внесків. Таким чином, нинішня
фінансова криза реально учасників фонду практично не торкнулася.
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Рис. 4. Динаміка пенсійних внесків
Динаміка пенсійних внесків

2,000,000.00
1,800,000.00

Пенсійні внески, грн.

1,600,000.00

Пенсійні виплати, грн.

1,400,000.00
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За 2008 рік фонд зазнав інвестиційних збитків, які склали 3 856 599,66 гривні.
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• Послуги компанії з управління активами

У звітному році фонд активних операцій з акціями практично не проводив. З одного боку, це було обумовлено тим, що фонд по своїй природі є
довгостроковим інвестором. З іншого боку, не дивлячись на падіння ринку, ми не прагнули виходити з позицій, оскільки український ринок акцій є
дуже дрібним (free-float - дуже малий) і купити привабливі акції з початком росту ринку дуже складно. Більше того, навпаки, протягом року ми
купували в портфель фонду невеликі пакети акцій перспективних, на нашу думку, емітентів. Будь-яка криза – це не тільки втрати. Це
надзвичайний шанс закласти основи майбутніх успіхів. Ми вважаємо, що в теперішньому своєму стані ринок (індекс ПФТС повернувся до свого
значення на початку 2005 року) є надзвичайно привабливим, надаючи унікальну можливість купити акції багатьох українських підприємств за
низькими цінами. Крім того, акції – це єдиний інструмент, який на довгому інтервалі, в змозі протистояти інфляції. Таким чином, інвестору з довгим
інвестиційним горизонтом кризи тільки на руку, оскільки дозволяють ввійти в позиції на низьких цінових рівнях.
Тому за умов невизначеності щодо довжини кризи ми будемо
продовжувати притримуватися стратегії поступової купівлі невеликих
пакетів акцій. Ми вважаємо це доцільним, оскільки такі падіння, як
зараз, бувають раз на десятиліття, але настільки ж рідко
представляються й такі унікальні інвестиційні можливості.

Табл. 1
Емітент

Реалізована
доходність

Запоріжжяобленерго
В 2008 році, виконуючи вимоги Комісії з цінних паперів, з портфеля
фонду було продано акції, раніше виведені з лістингу ПФТС (Табл. 1).
Враховуючи, що в умовах кризи деякі облігації стають навіть більш
ризиковими паперами (ризик дефолту) в порівнянні з акціями,
фонд протягом року подавав облігації до дострокового погашення.
Так, протягом року були достроково погашені такі облігації (Табл. 2).
Окрім погашення фонд здійснював і купівлі облігацій. Так, фондом
було куплено облігації Ощадбанку з доходністю більше 19%. Крім
того, в кінці року в портфель фонду були куплені державні облігації
(ОВДП), які раніше були нецікавими в силу низької доходності
(реальна доходність була від’ємною). На момент купівлі доходності
ОВДП складали 19-20%. Ми вважаємо такі доходності аномально
високими. Вони були обумовлені, головним чином, прагненням
нерезидентів закрити свої позиції внаслідок значного ризику
девальвації гривні.
Очікуючи, що дефолту України все ж не станеться, ми вважаємо,
що доходності державних облігацій повинні знизитись до значень,
близьких до докризового рівня (10-12%). У зв’язку з цим ми
плануємо і далі купувати ОВДП, оскільки: (а) з урахуванням
очікуваної інфляції на 2009 рік, доходність по цих паперах стає
додатною, (б) доходність по ОВДП перевищує ставки по депозитах,
(в) якщо наші очікування справдяться і доходності повернуться до
«нормальних» рівнів, ми, продавши облігації, зможемо зафіксувати
прибуток, не чекаючи дати погашення.
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Табл. 2

Емітент

Отримана сума,
грн.

Дата

Цукровик Полтавщини

403 000,00

30.01.08

Поділля

236 000,00

30.05.08

Житомиробленерго

48 000,00

19.08.08

Кіровоградобленерго

48 000,00

25.09.08

Харп-Трейдинг

126 000,00

13.10.08

Лозівський ковальськомеханічний завод

176 000,00

13.10.08

MTI

500 000,00

11.11.08

Мегабанк

535 000,00

8.12.08

45 000,00

11.12.08

512 357,04

26.12.08

Дарницький завод ЖБК
Комбінат «Придніпровський»

