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Протягом третього кварталу 2012 року після стрімкого падіння в попередньому кварталі на фондовому ринку панували флетові тенденції з коливаннями в
коридорі шириною 25%. Як наслідок значення індексу акцій на кінець кварталу практично співпадало з його значенням на початок періоду. Ці тенденції, скоріш за
все, зумовлені тим, що з наближенням парламентських виборів, запланованих на кінець жовтня 2012 р., інвестори зайняли очікувальну позицію, внаслідок чого
обсяги торгів на ринку різко скоротились. Також важливим фактором у зниженні ліквідності ринку була непослідовна монетарна політика НБУ, внаслідок чого
протягом кварталу в Україні відбувалася повзуча девальвація.
За таких умов доходність фонду «Соціальний стандарт» за звітний період склала -0,85%. Середньорічна доходність фонду на кінець третього кварталу
склала 8,68%, знизившись за період на 46 базисних пунктів.
Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 1,85 грн. На малюнку представлено динаміку зміни вартості одиниці пенсійних внесків
ВПФ «Соціальний стандарт» та композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку діяльності фонду.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 21 119 368,62 грн., знизившись за квартал на 413 589,22 грн., або на 1,92%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 288 254,13 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 520 254,97 грн. Таким чином, чистий
відтік грошей з фонду склав 232 000,84 грн.
За умов значної волатильності акцій Азовсталі та Алчевського металургійного комбінату керуючий здійснював продаж цього активу на зростанні з
подальшою купівлею на падінні ціни акцій.
На падінні ринку, коли вартість емітентів значно знижувалася порівняно з їх фундаментальною оцінкою, і одночасно в портфелі відкривалася квота за
акціями, керуючий докуповував до портфеля фонду акції деяких привабливих емітентів таких, як Стаханівський вагонобудівний завод, Укрнафта та Райффайзен
банк Аваль.
Щодо акцій АвтоКрАЗ, то внаслідок корпоративного конфлікту в компанії рішенням НКЦПФР в лютому 2011 р. обіг цінних паперів емітента був тимчасово
призупинений, внаслідок чого через недостатній обсяг торгів на ринку акції були виключені з біржового лістингу. Це, у свою чергу, зобов’язувало керуючого фонду
вивести акції емітента зі складу активів фонду, що було неможливим внаслідок відсутності торгів цими цінними паперами на біржі. І лише після дозволу Комісії щодо
поновлення обігу акцій АвтоКрАЗ у третьому кварталі 2012 р. став можливим продаж акцій. Таким чином, протягом липня-серпня акції були повністю продані з
портфеля фонду.
У третьому кварталі 2012 р. відбулося остаточне погашення облігацій Укргазбанку (серія D) в рамках реструктуризації боргу.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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