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Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"
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Сподівання, які дарував інвесторам ринок акцій в останній місяць першого кварталу, повністю виправдались. У другому кварталі він зріс на
80,87%. Могло бути і більше, але у червні ринок продемонстрував свій примхливий характер, розпочавши корекцію. Наскільки вона буде тривалою та
глибокою покаже час.
У свою чергу доходність фонду «Соціальний стандарт» за другий квартал склала 18,69%. Еталон за цей же період продемонстрував доходність,
рівну 43,32%.
Середньорічна доходність фонду на кінець другого кварталу склала 10,27%, збільшившись за звітний період на 4,09%.
Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 1,50 гривень.
На кінець другого кварталу вартість чистих активів фонду склала 11 796 964,22 грн., збільшившись на 2 097 077,64 грн. або на 21,54%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 464 581,94 грн. та було зроблено пенсійних виплат на суму 187 347,25 гривень.
В умовах стрімкого зростання ринку і очікуванням подальшої корекції керуючий фондом вирішив частково зафіксувати прибуток по акціях
«Сумського НПО ім. Фрунзе», частка яких в портфелі була найбільша і сягала 7%. Зроблено це було також з метою зменшення частки цих акцій до 5% і
отримання можливості їх придбання в майбутньому у разі падіння ринку.
Крім того, був зафіксований прибуток по акціях вугільної компанії «Шахта Красноармійська-Західна №1», які були придбані 8 травня за ціною
1,98 грн. і продані 20 травні вже за ціною 3,58 гривень. Реалізований прибуток за 12 днів склав 80,8%.
Все ж таки ці приклади скоріш виключення, ніж правило. Керуючий фондом не ставив собі за мету отримати прибуток на короткострокових
коливаннях ринку. Він інвестував кошти фонду у фундаментально недооцінені компанії, які в майбутньому можуть зрости в декілька разів.
Більш детальна інформація по придбанням фонду у другому кварталі наведена нижче:
− збільшення позиції «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» за рахунок придбання акцій за ціною 21,50 гривень, частина з яких
пізніше була продана за ціною 23 гривні. Таким чином, реалізована доходність за 12 днів склала 6,98%;
− збільшення позиції «Центренерго» за рахунок придбання акцій за середньозваженою ціною 7,03 гривень;
− відкриття нової позиції по акціях «Крименерго», які були придбані за середньозваженою ціною 2,05 гривень;
− збільшення позиції «Стиролу» за рахунок придбання акцій за середньозваженою ціною 28,26 гривень;
− збільшення позиції «Азовсталі» за рахунок придбання акцій за середньозваженою ціною 1,39 гривень;
− відкриття нової позиції по акціях «Мотор-Січі», які були придбані за середньозваженою ціною 580,00 гривень, частина з яких пізніше була
продана за ціною 610,00 гривень;
− збільшення позиції «Укрнафти» за рахунок придбання акцій за ціною 143,50 гривень;
− придбання державних облігацій (дата погашення 23.06.10) з доходністю до погашення 19,95%.
Крім того, своєчасно були погашені державні облігації (21006), облігації «Дрогобицького долотного заводу» (серія А) та АБ «Київська Русь»
(серія В).

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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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 коефіцієнтів Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на вторинному ринку,
складає 18,0%. 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
Збалансована

Назва фонду

Вартість
Вартість одиниці
З початку
чистих
пенсійних внесків,
1 місяць 3 місяці 6 місяців
діяльності
активів, грн.
грн.

«Соціальний стандарт» 11 796 964,22

1,50

49,9%

-0,5%

18,7%

17,3%

1 рік
-14,2%

2 роки
-12,0%

3 роки
29,4%

Середньорічна
доходність
10,3%

(дані на кінець 2 кварталу 2009 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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