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За звітний період доходність фонду «Соціальний стандарт» склала 3,51%. При цьому середньорічна
доходність на кінець другого кварталу склала 9,72%, збільшившись за період на 8 базисних пунктів. До
порівняння, композиційний індекс (пенсійний) протягом звітного кварталу зріс на 1,99%.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 3,09 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 33 015 473,94 грн., збільшившись
за квартал на 1 002 876,51 грн., або на 3,13%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму
352 385,51 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 472 718,63 грн. Таким чином, чистий грошовий
потік склав: - 120 333,12 грн.
Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:
1) Протягом квітня були придбані 140 акцій Укрнафти на загальну суму 15 255,00 грн.
2) 20 квітня після отримання 1 307 200,00 гривень внаслідок погашення 1 216 ОВДП (19.04.2017)
керуючий придбав 909 ОВДП (24.04.2019) з доходністю 15,00% на суму 1 051 940,25 грн.
3) Протягом червня керуючий продав 2 000 акцій Донбасенерго на суму 25 130,00 грн. через значні
ризики внаслідок знаходження Старобешевської ТЕС – основної структурної одиниці компанії на
тимчасово окупованій території.
Протягом кварталу до фонду надійшло:
платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 2 349 459,60 грн.
відсотків за депозитами обсягом 331 868,67 грн.
дивідендів за акціями Укрнафти на суму 153 608,00 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 14,7%.
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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