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"Соціальний стандарт"
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Протягом першого кварталу 2011 р. слідуючи світовим тенденціям ринок українських акцій продовжував зростання, розпочате в жовтні
2010 року, після чого в березні на ринку акцій відбулася корекція зі значною волатильністю цін. Основними причинами корекції на світовому
ринку стала сукупність подій на більшості ринків – політичні сутички в країнах арабського світу, наслідки землетрусу в Японії, підвищення
ризиків суверенних дефолтів частини країн-учасниць єврозони. Пропри це у підсумку кварталу український ринок акцій зріс на 15,11% (УБ)
та 12,73% (ПФТС) відповідно.
На тлі загальних макроекономічних тенденцій доходність фонду «Соціальний стандарт» за звітний період склала 3,00%. Еталон за цей же
час зріс на 7,82%.
Середньорічна доходність фонду на кінець першого кварталу склала 15,36%, зменшившись за період на 12 базисних пунктів.
Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 2,32 грн.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 25 074 430,22 грн., збільшившись за квартал на 1 456 779,26 грн., або
на 6,17%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 965 387,86 грн., пенсійних виплат було зроблено на суму 219 328,21 грн.
Таким чином, чистий притік грошей до фонду склав 746 059,65 грн., які керуючий інвестував у акції деяких емітентів на привабливих цінових
рівнях, а саме «Азовсталь», «Алчевський металургійний комбінат», «Донбасенерго», «Концерн Стірол», «Мотор-Січ», «Полтавський ГЗК»,
«Укртелеком», «Харцизький трубний завод», «Шахтоуправління «Покровське».
Також внаслідок того, що акції «Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча» були виключені з лістингу біржі, керуючий був
вимушений на вимогу чинного законодавства продати їх з портфелю фонду. Наприкінці звітного кварталу з лістингу біржі також були
виключені акції «Полтавського гірничо-збагачувального», тому аналогічні дії з акціями цього емітента передбачаються протягом наступного
місяця.
Окрім акцій та депозитів, інвестиції також проводилися і у інші відкриті для інвестування класи активів, а саме корпоративні облігації.
Так, протягом кварталу до портфелю фонду було придбано облігації «Кіровоградобленерго» (серія В), «Ощадбанку» (серія В). Також було
успішно погашено облігації «Комбінату «Придніпровський» (серія В) та отримано кошти за частиною облігацій «Укргазбанку» (серія D).

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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ЗВІТ ЗА І КВАРТАЛ 2011 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 10,0%.
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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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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