ЗВІТ ЗА І КВАРТАЛ 2016 РОКУ
Непідприємницьке товариство "Відкритий
пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном

Початок діяльності – 10 травня 2005 р.
Динаміка

Доходність за І квартали
2016 року
Доходність за 2015 рік
Середньорічна доходність

Фонд

Композиційний
індекс ринку
(пенсійний)

2,73%

-7,17%

16,72%

-13,20%

9,28%

5,06%

6,13%
від'ємн.
від'ємн.
-1,40%
-0,03
-0,07

11,82%
від'ємн.
від'ємн.

Показники ризику*

Стандартне відхилення
Коефіцієнт Шарпа**
Коефіцієнт Сортіно**
Альфа
Бета
Коефіцієнт кореляції

Вкладення за класами активів

Найбільші позиції портфеля
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Благими намірами вимощена дорога в пекло.
Як відомо, однією з головних вимог лікаря є «Не нашкодь!». На жаль, чиновники комісії з цінних
паперів мабуть про це не знають. Бо інакше дуже важко зрозуміти логіку їх дій. Під гаслом очищення
фондового ринку від сміття вони його потихеньку вбивають. Після різкого збільшення показників, яким
мають відповідати емітенти, щоб їх цінні папери знаходились в лістингу бірж, процес виводу акцій з
лістингу набирає обертів. До речі нові показники жодним чином не обґрунтовані. Можна сказати: «Ну і що з
того? Сміття буде менше». Але справа в тому, що пенсійні фонди можуть інвестувати тільки в акції, що
пройшли процедуру лістингу. Після виводу акцій з лістингу керуючий має їх продати, а отже зафіксувати
збитки, які були тільки на папері. Будь яка криза має тимчасовий характер і рано чи пізно український
фондовий ринок почне зростати. Крім того, я би не відніс до сміття акції Азовсталі, Райффайзен банку
Аваль та інших емітентів. Але найголовніше інше. Забороняючи, по-суті, пенсійним фондам інвестувати в
акції, комісія піддає фонди значним ризикам. Якщо не в акції, то тоді в боргові інструменти: державні
облігації та банківські депозити. Це тільки в підручниках ці інструменти найменш ризикові, в українських
реаліях найменший ризик саме в акціях. Вони, якщо і падають, то тимчасово, втрати за боргами – назавжди.
Отже, в умовах продовження російської агресії на сході країни, розгортання політичної кризи, а
також, не в останню чергу, завдяки реформаторської діяльності комісії з цінних паперів український
фондовий ринок за перший квартал 2016 року впав на 20,29%. Індекс УБ майже наблизився до свого
початкового значення березня 2009 року. Тижневі обсяги торгів на Українській біржі впали в середньому до
5 млн. грн.
Незважаючи на такі вкрай не сприятливі зовнішні обставини доходність фонду «Соціальний
стандарт» за звітний період склала 2,73%. При цьому середньорічна доходність на кінець першого кварталу
склала 9,28%, збільшившись за період на 1 базисний пункт. До порівняння, композиційний індекс
(пенсійний) протягом звітного кварталу впав на 7,21%.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 2,63 грн. На малюнку
представлено динаміку зміни вартості одиниці пенсійних активів ВПФ «Соціальний стандарт» та
композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку діяльності фонду.

Рис.1. Динаміка зміни вартості одиниці пенсійних активів і композиційного індексу ринку (в
відносних одиницях).
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 28 364 663,65 грн., збільшившись
за квартал на 758 374,75 грн., або на 2,75%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму
88 460,27 грн. (в попередньому кварталі - 168 546,14 грн.), пенсійних виплат було здійснено на суму
83 206,20 грн. (в попередньому кварталі - 54 935,58 грн.). Таким чином, хоча чистий грошовий потік й
суттєво зменшився, але залишився позитивним - 5 254,07 грн.
Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:
1) Через виведення з лістингу в середині січня були продані акції Укртелекому (741 000 штук за ціною
0.13 грн.). На отримані кошти були придбанні ОВДП (19.04.2017) з доходністю 19,2%.
2) Наприкінці січня фонд отримав купонний платіж та частину основного боргу за ОВДП (22.07.2019), а
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3)

4)

5)

6)

саме 604 302,00 грн. На отримані кошти були придбані ті ж самі ОВДП (22.07.2019) з доходністю
19,50%.
2 лютого керуючий продав 50 000 акцій Укрсоцбанку за ціною 0,0996 грн. Зроблено це було через те,
що (а) акції мало ліквідні і існує ризик того, що їх можуть вивести з лістингу; (б) ціна акції зросла
більш ніж на 43%. 3 лютого на зростанні ціни було продано ще 50 000 акції Укрсоцбанку за ціною
0,1009 грн.
В березні через виведення з лістингу були продані акції:
• Азовсталі (682 175 штук на загальну суму 155 798,53 грн., зафіксований збиток 1 136 764,44
грн.)
• Північного ГЗК (2 000 штук на загальну суму 6 852,00 грн., зафіксований збиток 7 505,40 грн.)
• Стаханівського вагонобудівного заводу (454 500 штук на загальну суму 30 932,50 грн.,
зафіксований збиток 1 408 318,23 грн.)
В березні на кошти, що були отримані від вимушеного продажу акцій через їх виведення з лістингу,
були придбані акції :
• Мотор Січ (5 штук на суму 9 335,00 грн.)
• Райффайзен банку Аваль (270 000 штук на суму 17 150,00 грн.)
• Укрнафти (50 штук на суму 6 955,00 грн.)
• Центренерго (18 600 штук на суму 96 848,60 грн.)
Наприкінці кварталу через появу інформації про можливий вивід з лістингу акцій Центренерго було
продано 3 300 акцій цього емітенту на суму 16 052,00 грн. Зафіксований прибуток склав 371,00 грн.
Також протягом кварталу до фонду надійшло:
• купонний платіж та погашення за облігаціями Концерну «Хлібпром» обсягом 1 167 817,55 грн.
• купонних платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 1 330
517,00 грн.
• відсотків за депозитами обсягом 253 714,77 грн.
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ЗВІТ ЗА І КВАРТАЛ 2016 РОКУ3 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 17,0%.
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.

Стратегія

Назва фонду

Вартість
чистих
активів, грн.

Збалансована

«Соціальний
стандарт»

28 364 663,65

Вартість одиниці
пенсійних
1
З початку
3 місяці 6 місяців
діяльності місяць
внесків,
грн.
2,63

163,0%

-0,6%

2,7%

4,6%

1 рік

1,3%

Середньорічна
2 роки 3 роки
доходніст
ь
39,7%

54,6%

9,3%

(дані на кінець 1 кварталу 2016 року)

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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