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Непідприємницьке товариство "Відкритий
пенсійний фонд "Соціальний стандарт"
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Мабуть, важко знайти що-небудь більш постійне, ніж мінливість українського законодавства.
Декілька років тому пенсійним фондам настільки закрутили гайки щодо інвестування в акції українських
емітентів, що наприкінці 2017 року фондам залишилися доступними акції лише трьох компаній: МоторСічі, Укрнафти та Донбасенерго. Нагадаємо, що пенсійним фондам дозволялось тримати в своїх
портфелях лише ті акції, які пройшли процедуру лістингу. І ось з 1 січня 2018 року ситуація кардинально
змінилася. На зміну жорстким обмеженням прийшла вольниця. Мало того, що фондам дозволено
купувати будь-які акції, що торгуються на біржі. Вони можуть навіть інвестувати в акції, що зовсім не
торгуються на біржі. На щастя не більше 10% вартості своїх активів. Однак для того, щоб скористатися
цією можливостю, фонди повинні були внести зміни в свої інвестиційні декларації, що займає певний час.
А тепер про ринок та «Соціальний Стандарт».
За звітний квартал 2018 року індекс Української біржі зріс на 23,44%. Доходність фонду
«Соціальний Стандарт» склала лише 1,51%. Причини такого повільного зростання наступні:
Ревальвація гривні більше ніж на 5%. (Майже 20% вартості активів фонду розміщено на
валютних депозитах);
Зростання доходностей по державним облігаціям, що природно призвело до зменшення їх
цін. (50% вартості активів фонду інвестовано в державні цінні папери).
Позитивним є те, що збільшення ставок за облігаціями має негативний вплив в короткостроковому
проміжку часу. З часом вплив збільшення ставок стане позитивним через реінвестування купонних
платежів під більш високий процент.
До порівняння, композиційний індекс (пенсійний) протягом звітного кварталу зріс на 14,46%.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець першого кварталу склала 3,41 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 36 941 489,50 грн.,
збільшившись за квартал на 770 332,18 грн., або на 2,13%. За той же час до фонду надійшло пенсійних
внесків на суму 396 851,00 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 171 887,84 грн. Таким чином,
чистий грошовий потік склав: 224 963,16 грн.
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Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:
1) 4 січня були придбані 730 ОВДП (12.10.2022) з доходністю 15,80% на суму 746 359,30 гривень
частково за рахунок платежу за ОВДП (02.07.2019).
2) Протягом січня на значному зростанні ціни керуючий продав 106 акцій Мотор-Січі на загальну
суму 437 735,00 гривень.
3) Протягом січня на триваючому падінні ціни були придбані 1 200 акцій Укрнафти на загальну суму
149 920,00 гривень.
4) 23 січня керуючий придбав 400 ОВДП (15.01.2020) з доходністю 15,95% на суму 403 808,00
гривень, частково реінвестувавши платежі, отриманні за ОВДП (22.07.2019).
5) 8 лютого керуючий придбав 1 441 ОВДП (24.10.2018) з доходністю 16,50% на суму 1 485 166,65
гривень, реінвестувавши кошти, що були отримані при погашенні ОВДП (10.01.2018).
6) Протягом лютого – березня керуючий продовжував перевкладання коштів, а саме продавав акції
Мотор-Січі, ціна яких, по-перше, поступово зростала, а, по-друге, частка в портфелі
перевищувала 5%, та на вилучені гроші купував акції Укрнафти. Так, за два останні місяці
кварталу були продані 21 акція Мотор-Січі на загальну суму 95 800,00 гривень та придбані 3 020
акцій Укрнафти на загальну суму 320 091,00 гривень.
7) 15 лютого були придбані 162 ОВДП (24.10.2018) з доходністю 16,15% на суму 167 785,02 гривень,
частково за рахунок купонного платежу за ОВДП (11.08.2021).
8) 13 березня керуючий придбав 142 ОВДП (04.03.2020) з доходністю 16,50% на суму 141 068,48
гривень за рахунок купонних платежів, що були отриманні за ОВДП (04.03.2020) та (04.09.2019).
9) Наприкінці березня після внесення необхідних змін до інвестиційної декларації до портфеля фонду
були придбанні 90 000 акцій Райффайзен банку Аваль на загальну суму 30 345,00 гривень. Рішення
про покупку було прийнято після отримання інформації про наміри емітенту сплатити дивіденди у
розмірі 0,069 грн/акцію.
Протягом кварталу до фонду надійшло:
платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом
512,45 грн.
відсотків за депозитами обсягом 347 280,64 грн.

1 931
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ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2018 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 16.4%.
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

Збалансована

«Соціальний
стандарт»

Вартість
чистих
активів, грн.
36 948 633.79

Вартість одиниці
пенсійних
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1 місяць 3 місяці 6 місяців
внесків,
діяльності
грн.
3.41

241.0%

0.1%

1.5%

6.1%

1 рік

14.1%

Середньорічна
2 роки 3 роки
доходніст
ь
29.2%

31.2%

10.0%

(дані на кінець I кварталу 2018 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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