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Протягом першого кварталу 2014 року на українському фондовому ринку на фоні політичних подій проявилися кардинальні тендентції. На початку року продовжувався
флетовий тренд зі зростанням волатильності, який наприкінці лютого змінився на стрімке зростання, коли за тиждень ринок зріс на 24,7% (УБ). Підйом ринку відбувся внаслідок
завершення періоду значної політичної невизначеності під час протистоянь на фоні протестів народу та призначення нового тимчасового уряду.
За таких умов доходність фонду «Соціальний стандарт» за звітний період склала 13,15%. Середньорічна доходність фонду на кінець першого кварталу склала 7,37%, зрісши за
період на 131 базисний пункт. Композиційний індекс (пенсійний) протягом звітного кварталу зріс на 8,99%.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 1,88 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 20 399 490,93 грн., зрісши за квартал на 2 184 368,17 грн., або на 12,0%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 97 899,09 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 289 674,91 грн. Таким чином, чистий відтік грошей з фонду
склав 191 775,82 грн.
Виграш фонду над композиційним індексом ринку на 416 базисних пунктів став можливим завдяки активним операціям, які проводилися керуючим фонду з волатильними
акціями окремих емітентів протягом кварталу, а саме Мотор-Січ (отримана доходність за період 21,0%) та Центренерго (25,9%).
З метою фіксації прибутку та досягнення квоти (частки емітента в фонді), при якій було б можливо проводити активні операції, керуючий здійснював продаж акцій Донбасенерго
(34,4%).
Внаслідок виключення акцій "Алчевського металургійного комбінату" з лістингу керуючий був вимушений продавати ці цінні папери попри їх низьку ціну та ліквідність.
Частину виручених ресурсів фонду було вкладено за низькими ціновими рівнями шляхом купівлі невеликих пакетів акцій деяких емітентів, таких як Азовсталь, Північний ГОК,
Райффайзен банк Аваль, Стаханівський вагонобудівний завод.
У першому кварталі 2014 р. було придбано доларові ОВДП 18.03.2015 р. погашення з доходністю на рівні 20%, а також докуплено доларові ОВДП 21.05.2014 р. погашення до
заповнення квоти. Протягом звітного періоду зі зростанням курсу долара відбулася переоцінка цих активів в бік збільшення. Це відбулося на фоні девальвації, очікування якої впливало
на відсоткові ставки на грошовому ринку з осені 2011 р., що протягом останніх 2,5 років стримувалася адміністративними методами.
Протягом кварталу вартість золота зросла на 46,9%. Стрімке зростання цін на цей банківський метал після поступового падіння у 2013 р. було зумовлене інформацією про
заповільнення темпів відновлення економіки США.
Станом на кінець звітного періоду третина активів фонду була захеджована від ризиків девальвації – частка доларових активів в фонді складала 26% (24,1% у вигляді
доларових ОВДП та 2% депозитів), та золота – 6,12%.
Також протягом кварталу до фонду надійшло купонних платежів за облігаціями Концерну «Хлібпром», «Мегабанк» та облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом
107 472,50 грн., відсотків за депозитами обсягом 215 395,49 грн.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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ЗВІТ ЗА І КВАРТАЛ 2014 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 12,7%.
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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