ЗВІТ ЗА 2009 РІК
Відкритий пенсійний фонд «Соціальний
Стандарт»

Хоча говорити про закінчення фінансової
кризи ще зарано, тим не менше, фондовий
ринок у 2009 році додав значного оптимізму.
Так, індекс ПФТС за рік зріс на 90,1%. І це –
ще не найкращий результат у світі.
Український ринок посів шосте місце серед
ринків інших країн. Враховуючи те, що
фондовий
ринок
випереджає
зміни
в
реальній економіці приблизно на півроку, є
підстави сподіватися, що 2010 рік стане
роком позитивних змін у світі.

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

У 2009 році пенсійний фонд «Соціальний
Стандарт» майже повністю компенсував
збитки, що були отримані за попередній рік.
Його
доходність
з початку року склала
47,54%. Це найвища річна доходність за
весь термін діяльності фонду. В той же час,
за офіційними даними, інфляція у звітному
році склала 12,3%. Таким чином, реальна
доходність фонду за 2009 рік дорівнює
35,24%.
Результат 2009 року вплинув позитивно
також і на середньорічну доходність фонду
«Соціальний
Стандарт». Якщо на кінець
2008 року вона дорівнювала 6,97%, то на
кінець 2009 зросла до 14,63%.

Рис. 2. Динаміка середньорічної доходності
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Рис. 3. Оцінка ефективності управління фондом

Оцінка
ефективності
здійснювалась
шляхом порівняння коефіцієнтів Шарпа
для фонду «Соціальний Стандарт» та
композиційного
індексу.
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Як можна побачити з Рис. 3, якщо б пенсійний фонд «Соціальний Стандарт» у 2009 році мав ту ж
саму ефективність, що і композиційний індекс, його доходність дорівнювала би 40,9%. Таким
чином, фонд обіграв індекс на 6,6% (в абсолютному виразі).
За 2009 рік чисті активи фонду «Соціальний Стандарт» виросли на 65,22%, або на
6 309 626,71 грн., і на кінець року склали 15 983 655,01 грн. При цьому чистий притік
пенсійних грошей, а саме пенсійні внески (2 419 567,04 грн.) за вирахуванням пенсійних виплат
(900 204,57 грн.), склав 1 519 362,47 грн. Динаміка зміни вартості чистих активів фонду
представлена на Рис. 4. На Рис. 5 показана динаміка пенсійних внесків і пенсійних виплат.

Рис. 4. Динаміка вартості чистих активів
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Рис. 5. Динаміка пенсійних внесків
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Найбільш суттєві витрати, які зазнав фонд в 2009 році, такі:
•
•
•
•

Транзакційні витрати
Послуги адміністратора
Послуги зберігача
Послуги компанії з управління активами

41 754,37 грн.
101 627,54 грн.
61 384,44 грн.
204 591,05 грн.

На жаль, фонд відчув на собі вплив кризи в банківській сфері. Два банки, а саме Європейський
та Банк Регіонального Розвитку, які свого часу мали кредитний рейтинг на рівні інвестиційного
та на депозитах
яких були розміщені кошти фонду, перейшли в категорію так званих
«проблемних» банків. У зв’язку з тим, що виникла висока імовірність втрати цих коштів,
наприкінці звітного року фонд почав створювати резерв сумнівних боргів. На кінець 2009 року
його сума склала 80 349,66 грн.
Таким чином, у 2009 році фонд отримав інвестиційний прибуток у розмірі 5 285 891,53 грн.
2009 рік став роком важливих змін на українському фондовому ринку. Наприкінці березня була
створена Українська біржа – перша фондова біржа в Україні, що стала працювати за принципом
поставка-проти-платежу. Наступним кроком стало створення інтернет-трейдингу, що дозволило
залучити до торгівлі на фондовому ринку пересічних громадян. Наслідком цього стало суттєве
збільшення ліквідності на ринку і значне полегшення торгівлі невеликими пакетами акцій, що є
важливим для пенсійних фондів, обсяг активів яких ще досить малий. У повній мірі це
стосується і фонду «Соціальний Стандарт», враховуючи його стратегію. Нагадаємо, що під час
падіння ринку (протягом 2008 року та на початку 2009 року) ми купували в портфель фонду
невеликі пакети акцій перспективних, на нашу думку, емітентів. Це дозволило нам зустріти
початок зростання ринку з часткою акцій в портфелі фонду трохи меншою за 30%, що, в свою
чергу, стало передумовою результатів, які продемонстрував фонд у звітному році. Починаючи з
третього кварталу, коли частка акцій в портфелі фонду внаслідок стрімкого зростання ринку
перевищила 40%, керуючий почав продавати акції знову ж таки невеликими пакетами,
намагаючись зменшити їх частку до визначеної законодавством квоти. Це здійснювалося з
метою, по-перше, зафіксувати прибуток в умовах, коли ринок зростав, а суттєвого поліпшення
економічного стану в країні не відбувалося, а, по-друге, отримати можливість купувати акції під
час можливої корекції на ринку.
Більш детальну інформацію по транзакціях, як з акціями, так і з облігаціями, наведено в
квартальних звітах керуючого за 2009 рік на сайті КУА КІНТО www.kinto.com.
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