ЗВІТ ЗА І КВАРТАЛ 2013 РОКУ
Відкритий пенсійний фонд
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Протягом першого кварталу 2013 року український фондовий ринок продовжив флетовий тренд, що розпочався з середини 2012 року. Якщо в середині кварталу
відбувалося незначне відновлення індексу акцій, то на кінець кварталу його значення практично співпадало зі значенням на початок періоду. В результаті діапазон
коливань значень індексу склав (+10-16%).
Підйом ринку відбувався на фоні відновлення ліквідності в банківській системі та зниження і стабілізації відсоткових ставок на грошовому ринку після
попереднього кварталу, що став піком девальваційних очікувань. Зниження ринку наприкінці кварталу скоріше за все було пов’язано з безпрецедентним введенням
так званого податку на Кіпрі, що став джерелом невизначеності для інвесторів на найближчі кілька місяців.
За таких умов доходність фонду «Соціальний стандарт» за звітний період склала -0,89%. Середньорічна доходність фонду на кінець першого кварталу
склала 6,96%, знизившись за період на 36 базисних пунктів. Композиційний індекс (пенсійний) протягом звітного кварталу знизився на 1,41%.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 1,70 грн. На малюнку представлено динаміку зміни вартості одиниці пенсійних активів
ВПФ «Соціальний стандарт» та композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку діяльності фонду.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 19 173 201,38 грн., знизившись за квартал на 306 782,70 грн., або на 1,57%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 212 761,55 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 348 301,68 грн. Таким чином, чистий
відтік грошей з фонду склав 135 540,13 грн.
Виграш фонду над композиційним індексом ринку на 52 базисних пункти став можливим завдяки активним операціям, які проводилися керуючим фонду з
волатильними акціями окремих емітентів протягом кварталу, а саме Азовсталь (отримана доходність за період 5,7%), Райффайзен банк Аваль (15,4%),
Стахановський вагонобудівний завод (17,7%), Укрнафта (30,3%), УкрСоцбанк (10,5%).
Внаслідок виключення акцій Шахтоуправління "Покровське" з лістингу керуючий був вимушений продавати ці цінні папери, проте через їх вкрай низьку
ліквідність цей процес ішов дуже повільно.
У першому кварталі 2013 р. відбулося погашення облігацій Ощадбанку (серія В) та ОВДП (6.03.2013 р.). В лютому було придбано ОВДП (29.01.2014 р.) з
доходністю на рівні 13%.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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ЗВІТ ЗА І КВАРТАЛ 2013 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 13,1%.
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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