ЗВІТ ЗА III КВАРТАЛ 2010 РОКУ
Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"
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У 3 кварталі 2010 р. в умовах зростання більшості ринків інших країн, український ринок нагадував «сплячу красуню», час
прокидатися якій ще не настав. Так, після суттєвого зростання ринку на початку року та корекції, що відбулася в травні, ринок залишався на
«флеті» з незначними коливаннями. Протягом звітного періоду ринок акцій (індекс Української біржі) зріс на 3,9%, а з початку року – на
34,5%.
Інфляційні явища, що панували на ринку з початку року і переважно відбилися на цінах промислової продукції, у 3 кварталі
сповільнилися. Динаміка зростання промисловості значною мірою була пов’язана зі зростанням попиту на продукцію машинобудівної галузі на
зовнішніх ринках, зокрема, Росії, яка є головним імпортером та економіка якої відновлюється. Також на динаміку цін вплинуло значне
зростання цін на продукцію металургійної галузі в першій половині 2010 р., яка є суміжною з машинобудуванням. У хімічній та нафтохімічній
промисловості зростання відбувалося на фоні поступового відновлення галузі на світових ринках.
На тлі таких макроекономічних тенденцій доходність фонду «Соціальний стандарт» за звітний період склала 1,51%. Еталон за цей же
час зріс на 3,60%.
Середньорічна доходність фонду на кінець 3 кварталу склала 15,18%, зменшившись за період на 0,47% в абсолютному виразі.
Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 2,14 гривень.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 21 725 296,85 грн., збільшившись за квартал на 1 169 914,05 грн.,
або на 5,69%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 1 016 475,76 грн., пенсійних виплат було зроблено на суму
139 628,00 гривень. Таким чином, чистий притік грошей до фонду склав 876 847,76 грн., які керуючий інвестував у акції деяких емітентів на
привабливих цінових рівнях. Так, протягом кварталу було придбано акції компаній «Донбасенерго», «Укртелеком», «Укрсоцбанк»,
«Стахановський вагонобудівний завод», Азовсталь, «Алчевський металургійний комбінат», Шахта «Комсомолець Донбасу», «Харцизький
трубний завод».
У той же час керуючим фіксувався прибуток по акціях емітентів, ціни яких внаслідок зростання наблизилися до «справедливих»
(«Концерн Стирол», «Західенерго»).
За умов використаних квот за акціями та депозитами інвестиції проводилися у відкриті для інвестування класи активів, а саме
корпоративні облігації. Так, протягом кварталу до портфелю фонду було придбано облігації ВАТ "Концерн Хлібпром" (серія D) та
ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" (серія А). Також відбулося погашення частини облігацій «Укргазбанку» (серія D). При цьому очікувані
дисконти за ПДВ-облігаціями, поява яких прогнозувалася протягом літа 2010 р. і відбулася лише в серпні, на рівні 25-30% запропоновані не
були.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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ЗВІТ ЗА IІI КВАРТАЛ 2010 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 коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 14,0%.
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.
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«Соціальний стандарт» 21 725 296,85

2,14

114,4%

0,9%

1,5%

-4,2%

1 рік
19,1%

2 роки
56,8%

3 роки
21,4%

Середньорічна
доходність
15,2%

(дані на кінець 3 кварталу 2010 року)

Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.
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