ЗВІТ ЗА II 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 II квартали
2016 року
Доходність за 2015 рік
Середньорічна доходність

Фонд

Композиційний
індекс ринку
(пенсійний)

3,39%

11,10%

16,72%

-13,20%

9,39%

5,94%

4,17%
від'ємн.
від'ємн.
-0,52%
0,13
0,54

11,58%
від'ємн.
від'ємн.

Показники ризику**

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

Вкладення за класами активів

Найбільші позиції портфеля

Після довготривалого падіння український фондовий ринок нарешті у другому кварталі додав
оптимізму. За звітний період індекс Української біржі зріс на 23,40%. Чи перетвориться це зростання у
довгостроковий висхідний тренд покаже час. У всякому разі збільшення обсягів торгів у другому кварталі в
порівнянні з першим на 53,26% дає підстави на це сподіватися.
На жаль завдяки «реформаторській» діяльності чиновників Комісії з цінних паперів фонд
«Соціальний Стандарт» не зміг в повній мірі скористатися цим зростанням ринку. Так, мусорні (на думку
«професіоналів» від Комісії) акції Райффайзен банку Аваль після вимушеного продажу з портфеля фонду на
кінець звітного періоду зросли на 25,33%. Також через великі ризики з подальшим виведенням акцій з
лістингу біржі керуючий призупинив придбання цих цінних паперів. Як наслідок, їх частка в портфелі
фонду знизилась майже до 10%, що призвело до зменшення чутливості фонду к змінам ринку акцій.
За таких умов доходність фонду «Соціальний стандарт» за звітний період склала 3,39%. При цьому
середньорічна доходність на кінець другого кварталу склала 9,39%, збільшившись за період на 11 базисних
пунктів. До порівняння, композиційний індекс (пенсійний) протягом звітного кварталу зріс на 11,16%.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 2,72 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 29 221 960,06 грн., збільшившись
за квартал на 857 296,41 грн., або на 3,02%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму
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178 244,17 грн. (в попередньому кварталі - 88 460,27 грн.), пенсійних виплат було здійснено на суму
278 531,88 грн. (в попередньому кварталі - 83 206,20 грн.). Таким чином, чистий грошовий потік склав: 100 287,71 грн.
Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:
1) Через виведення з лістингу протягом другої половини квітня - першої половини травня були продані
акції Райффайзен банку Аваль (8 992 259 штук на загальну суму 636 833,68 грн.). Зафіксований
збиток склав 1 063 227,26 грн.
2) Через ризик можливого виводу з лістингу протягом третьої декади квітня були продані акції:
• Центренерго (18 600 штук на суму 114 935,60 грн.). Зафіксований прибуток склав 19 298,60
грн.
• Укрсоцбанку (220 000 штук на суму 16 440,00 грн.). Зафіксований збиток склав 69 079,00 грн.
3) Отримані від продажу акцій гроші були розміщені на депозиті в банку. Через значну невизначеність
зі складом лістингу керуючий не став купувати інші акції. Купівля ж ОВДП була неможлива через те,
що їх частка в портфелі фонду вже перевищувала 50%.
4) Наприкінці червня фонд отримав купонний платіж та частину основного боргу за ОВДП (23.12.2019),
а саме 562 074,00 грн. На отримані кошти були придбані ОВДП (14.08.2019) з доходністю 16,5%.
Також протягом кварталу до фонду надійшло:
• купонних платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 896
310,50 грн.
• відсотків за депозитами обсягом 273 548,80 грн.
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ЗВІТ ЗА ІІ 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»

29 221 960,06

Вартість одиниці
пенсійних
З початку
1 місяць 3 місяці 6 місяців
діяльності
внесків,
грн.
2,72

171,9%

1,1%

3,4%

6,2%

1 рік

7,0%

Середньорічна
2 роки 3 роки
доходніст
ь
31,9%

66,0%

9,4%

(дані на кінець 2 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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