ЗВІТ ЗА 2011 РІК
Недержавний пенсійний фонд
«Соціальний стандарт»

У 2011 році фондовий ринок після значного відновлення за попередні два роки змінив свої тенденції і
за підсумками року відкотився до рівня другої половини 2009 року. Якщо протягом першого кварталу 2011 р.
ринок українських акцій, слідуючи світовим тенденціям, продовжував зростання, розпочате в жовтні 2010
року, то в березні відбувся розворот тенденцій при значній волатильності цін.
Головним драйвером такого розвитку подій стала боргова криза, що торкнулася більшості країнучасниць єврозони, поширившись і на провідні економіки, зокрема Італію та Францію, і набула системного
характеру. На фоні боргових проблем Європи зниження рейтингу США стало останньою краплею, після якої
відбулася переоцінка ризиків інвесторами. Це призвело до різкого обвалу більшості фондових ринків світу, в
тому числі і України. Так, протягом трьох тижнів серпня 2011 р. індекси УБ та ПФТС впали на 30%.
Неспокою в світі протягом року додавали також політичні сутички в країнах арабського світу та наслідки
землетрусу в Японії.
Загальносвітові фактори погіршення економічної ситуації підсилювалися внутрішніми проблемами
всередині країни, що проявилися у погіршенні умов життя людей внаслідок різкої диференціації доходів
різних верств населення та зростанні соціальної напруженості в суспільстві. Не додавали імпульсів для
розвитку економіки і замороження стосунків з ЄС, зокрема через порушення низки кримінальних справ
проти представників опозиції, та безуспішні спроби українського уряду щодо перегляду умов за газовими
контрактами з Росією.
На тлі цих подій, рейтинг інвестиційної привабливості України EBA протягом 2011 р. знизився з 3,28
до 2,19 за 5-бальною шкалою, до рівня, нижчого, ніж наприкінці 2008 р. Значне зниження інвестиційної
привабливості України з боку іноземних інвесторів та неспроможність внутрішніх інвесторів підтримати
український фондовий ринок стали причиною значного зниженні його капіталізації та ліквідності на фоні
відсутності покупців. Відтягування введення другого рівня пенсійної системи також стримувало можливості
для залучення довгострокових інвестицій. У підсумку за 2011 рік індекс Української біржі знизився на 40.3%,
а індекс ПФТС – на 45.2%.
В таких ринкових умовах доходність пенсійного фонду «Соціальний Стандарт» з початку року склала
-15.3%. Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 1.91 грн. На малюнку
представлено динаміку зміни вартості одиниці пенсійних внесків ВПФ «Соціальний стандарт» та
композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку діяльності фонду.

Рис.1. Динаміка зміни вартості одиниці пенсійних внесків і композиційного індексу ринку (в
відносних одиницях).
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На кінець звітного року середньорічна доходність фонду склала 10.21%, зменшившись на 527
базисних пунктів порівняно з попереднім роком.
Середньорічна доходність фонду "Соціальний стандарт"
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Рис.2. Динаміка середньорічної доходності
За 2011 рік чисті активи фонду «Соціальний Стандарт» скоротилися на 6.58%, або на
1,553,380.60 гривень, і на кінець року склали 22,064,270.36 гривень. При цьому чистий притік пенсійних
грошей, а саме пенсійні внески (3,349,659.30 гривень) за вирахуванням пенсійних виплат (1,003,962.64
гривень), склав 2,345,696.66 гривень. Динаміка зміни вартості чистих активів фонду представлена на Рис.4.
На Рис.5 показана динаміка пенсійних внесків і пенсійних виплат.
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Рис.4. Динаміка вартості чистих активів
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Рис.5. Динаміка пенсійних внесків
Найбільш суттєві витрати, які поніс фонд в 2011 році, такі:
•
•
•
•

Транзакційні витрати
Послуги адміністратора
Послуги зберігача
Послуги компанії з управління активами

25,896.76 гривень
142,285.69 гривень
119,077.69 гривень
415,787.18 гривень

Таким чином, у 2011 році фонд отримав інвестиційний збиток у розмірі 3,192,479.94 гривні.
Рік, що минув, був дуже важким і для країни, і для фондового ринку. Але саме в такі часи і
закладаються передумови майбутнього зростання. Як не дивно, але падіння ринку створює для фондів, у яких
існують інвестиційні обмеження (пенсійним фондам заборонено інвестувати більше 40% активів в акції
українських емітентів та більше 5% активів в одну позицію), можливості отримання додаткової доходності.
Пояснимо це на прикладі.
Уявимо собі, що вартість умовного портфеля складає 10 млн. гривень. За наявності 5% квоти
максимальна вартість позиції в акціях компанії ABC дорівнює 500 тис. гривень. Нехай ціна акції ABC
складає 10 гривень. Таким чином, в нашому портфелі знаходиться 50000 акцій ABC. Більше купувати ці акції
ми вже не можемо, навіть, якщо впевнені, що вони почнуть зростати.
А тепер сталася криза. Акції ABC впали на 20%. Для зручності аналізу будемо вважати, що ціни інших
акцій не змінилися. Отже, тепер ціна акції ABC складає 8 гривень. Відповідно, вартість позиції з 500 тис.
гривень впала до 400 тис. гривень. В свою чергу вартість усього портфеля впала до 9,9 млн. гривень. Це
означає, що тепер вага нашої позиції дорівнює 4,04%. Все це призвело до того, що в нас відкрилася квота на
купівлю акцій ABC, а саме ми можемо додатково інвестувати в них на суму 95000 гривень. Іншими словами,
ми можемо додатково придбати 11875 акцій.
А тепер, коли ринок повернеться на попередній рівень, ми станемо багатшими на 11875 x 2 = 23750
гривень. Але більш важливо те, що подальше зростання ринку портфель зустріне з часткою акцій ABC не 5%,
а 6.17%, що збільшить його чутливість до руху ринку.
Звичайно набагато краще продавати акції перед самим падінням і купувати їх перед самим
зростанням. В такому разі ми стали б ще багатшими. Але ми завжди знаходимося в стані невизначеності.
Який висновок з цього прикладу? Для того, щоб скористатися можливостями кризи, треба інвестувати.
Саме це і робив керуючий протягом 2011 року, намагаючись підтримувати частку акцій в портфелі
фонду на рівні 40%. Внаслідок цього пенсійний фонд зараз схожий на стиснену пружину, готову вистрелити
у будь-яку мить.
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Так, протягом 2011 року до портфелю фонду було придбано акції таких компаній як Азовсталь,
Алчевський металургійний комбінат, Донбасенерго, Концерн Стирол, Мотор-Січ, Райффайзен банк Аваль,
Стаханівський вагонобудівний завод, Укрсоцбанк, Укртелеком, Харцизький трубний завод, Центренерго,
Шахта «Комсомолець Донбасу», Шахтоуправління «Покровське».
В той же час при потраплянні акцій деяких емітентів в зону перекупленості керуючий фіксував прибутки
за ними.
На жаль, протягом року керуючий на вимогу діючого законодавства був вимушений продавати деякі акції
(Полтавський ГОК та Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча) внаслідок того, що вони були
виведені з лістингу біржі, незважаючи на падіння їх ціни, тим самим фіксуючи збитки.
Щодо решти 60% портфелю фонду, то грошові кошти були розміщені на депозитах, а також інвестовані в
державні та корпоративні облігації. 2011 р. виявився відносно активним з точки зору операцій на ринку
облігацій. В умовах розгортання боргової кризи в світі та зниження ліквідності в банківській системі
зростали ризики неповернення коштів з депозитів, розміщених у банках. Тому з метою зниження ризиків
керуючим було здійснено перевкладення частини коштів в більш надійний клас активів, а саме в державні
цінні папери.
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