ЗВІТ ЗА III КВАРТАЛ 2009 РОКУ
Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном

Початок діяльності – 10 травня 2005 р.
Динаміка

Доходність за 3 квартали
2009 року
Доходність за 2008 рік
Середньорічна доходність

Фонд

Композиційний
індекс ринку

40,8%

50,9%

-34,5%
14,3%

-59,9%
14,0%

12,4%
1,23
0,68
0,2%
0,43
0,93

24,1%
0,81
0,53

Показники ризику*

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

Вкладення за класами активів

Найбільші позиції портфеля
5

4,67%
4,51%

4,45%

4,32%

4,16%

4
3
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Центренерго (CEEN)

Азовсталь (AZST)

ТОВ "Донбаська паливноенергетична компанія" серія В
(ODTEKB)

Сумське машинобудівне НВО ім.
Фрунзе (SMASH)

0

Західенерго (ZAEN)

1

Корекція, що розпочалася наприкінці 2 кварталу, на щастя, виявилась не тривалою та не глибокою. Досить швидко ринок одумався і розпочав
стрімке зростання. На кінець 3 кварталу він вже нагадував ракету, що злітає. Якщо переходити на мову цифр, то за звітний період індекс ПФТС зріс на
34,55%, а індекс української біржі – на 39,23%.
За цей же період доходність фонду «Соціальний стандарт» склала 20,05%. Композиційний індекс, що використовується у якості еталону, в свою
чергу зріс на 22,59%.
Середньорічна доходність фонду на кінець третього кварталу склала 14,31%, збільшившись за звітний період на 4,04 процентних пункти.
Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 1,80 гривень.
На кінець третього кварталу вартість чистих активів фонду склала 14 450 117,24 грн., збільшившись на 2 653 153,02 грн. або на 22,49%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 474 721,92 грн. та було зроблено пенсійних виплат на суму 219 642,66 грн. (чистий
притік пенсійних грошей склав 255 079,26 грн.). Таким чином, зростання вартості чистих активів фонду відбулось, головним чином, завдяки
інвестиційному доходу.
Можна констатувати, що стратегія, яку обрав керуючий, купуючи акції невеликими пакетами на падінні ринку, виявилась виграшною. Початок
зростання ринку фонд зустрів з часткою акцій в своєму портфелі трохи менше за 30%.
В третьому кварталі ситуація принципово змінилася. Якщо на початку липня під час короткострокової корекції керуючий ще купував акції, то вже
з середини місяця це стало неможливим. Частка акцій в портфелі фонду перевищила 40%, і згідно з діючим законодавством керуючий вже не мав права
докуповувати акції. З іншого боку, стрімке зростання ринку без суттєвого поліпшення економічного стану в країні збільшувало ризик можливої корекції.
Тому керуючий почав продавати акції знову ж таки невеликими пакетами, намагаючись зменшити їх частку до визначеної квоти з метою, по-перше,
зафіксувати прибуток, а, по-друге, отримати можливість купувати акції під час можливої корекції. Незважаючи на такі дії керуючого, на кінець звітного
періоду частка акцій в портфелі фонду сягала 41,69%.
Крім акцій з портфелю фонду також були продані державні облігації з доходністю 16,75%, які були придбані наприкінці 2008 року з доходністю
18,74%.
Також у 3 кварталі були успішно погашені всі облігації ВАТ «Київмедпрепарат» (серія А), борг за якими емітент реструктуризував рік тому.
Гроші, що були отримані від продажу цінних паперів, були частково використані для придбання державних облігацій з доходністю 20,60%,
облігацій корпорації ДПЕК з доходністю 22,50%, а частково – розміщені на депозитах.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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ЗВІТ ЗА III КВАРТАЛ 2009 РОКУ
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 19,0%. 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» 14 450 117,24

1,80

80,0%

11,8%

20,0%

42,5%

1 рік
31,7%

2 роки
1,9%

3 роки
52,1%

Середньорічна
доходність
14,3%

(дані на кінець 3 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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