ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2017 РОКУ
Непідприємницьке товариство "Відкритий
пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном

Початок діяльності – 10 травня 2005 р.
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Показники ризику*

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

Вкладення за класами активів

Найбільші позиції портфеля
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Продовжуючи бичачий тренд, що зародився наприкінці 2016 року, індекс Української біржі за
перший квартал зріс на 30,94%. На жаль через малу частку акцій в портфелі (про це вже не раз йшла мова в
попередніх звітах) «Соціальний Стандарт», як втім і інші пенсійні фонди, виявився чужим на цьому святі.
Більша частина коштів пенсійних фондів наразі інвестована в боргові інструменти та розміщена на
депозитах в банках.
Через це доходність фонду «Соціальний стандарт» за звітний період склала лише 2,94%. При цьому
середньорічна доходність на кінець першого кварталу склала 9,64%, збільшившись за період на 6 базисних
пунктів. До порівняння, композиційний індекс (пенсійний) протягом звітного кварталу зріс на 15,80%.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 2,99 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 32 012 597,43 грн., збільшившись
за квартал на 631 529,44 грн., або на 2,01%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму
170 042,48 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 459 160,99 грн. Таким чином, чистий грошовий
потік склав: - 289 118,51 грн.
Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:
1) 5 січня були придбані ОВДП (11.08.2021) з доходністю 16,15% за рахунок купонного платежу та
частини основного боргу за ОВДП (02.07.2019), що були отримані 3 січня.
2) 12 січня додатково придбали ОВДП (11.08.2021) з доходністю 15,90% за рахунок отриманого в той
же день купона за ОВДП (10.01.2018).
3) 24 січня керуючий придбав ОВДП (04.09.2019) з доходністю 15,95% за рахунок коштів, отриманих за
ОВДП (22.07.2019). Саме ці облігації були придбані для оптимізації графіку грошових надходжень.
Справа в тому, що купони від них надходять у березні та вересні. Раніше у ці місяці купонних
платежів до портфелю Фонду не надходило.
4) 14 лютого були придбані 70 акцій Укрнафти на суму 8 625,00 грн. через очікування їх подорожчання
внаслідок рішення Верховної Ради знизити рентну плату на видобуток нафти. Зниження рентної
плати дозволило б компанії заощадити в 2017 році 1,3 млрд. грн.
5) 16 лютого після отримання платежів за ОВДП (14.08.2019) та (11.08.2021) на суму 266 302,50 грн.
керуючий придбав 199 ОВДП (11.08.2021) з доходністю 15,90% на суму 203 688,40 грн. Крім того, в
цей же день були придбані ще 20 акцій Укрнафти на суму 2 440,00 грн.
6) Протягом лютого та березня керуючий ще додатково придбав 100 акцій Укрнафти на загальну суму
12 340,00 грн. За цей же період керуючий продав 600 акцій Донбасенерго на суму 7 287,00 грн. через
захоплення ворожими формуваннями Старобешевської ТЕС – основної структурної одиниці
компанії.
Протягом кварталу до фонду надійшло:
платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 1 874 734,25 грн.
відсотків за депозитами обсягом 298 956,90 грн.
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**

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 15,4%. 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
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«Соціальний
стандарт»

32 012 597,43

Вартість одиниці
пенсійних
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доходність
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(дані на кінець 1 кварталу 2017 року)

Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.

www.kinto.com ліцензія НКЦПФР №307 від 17.03.2016, безстрокова.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.

