ЗВІТ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2010 РОКУ
Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"
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У другому кварталі 2010 р. після суттєвого зростання ринку з початку року майже на 60% відбулася різка корекція. Так, протягом
звітного періоду ринок акцій (індекс Української біржі) впав на 19,95%. При цьому, фундаментальних причин з боку української економіки не
було. Головним чинником такого падіння були негативні новини на зовнішніх ринках, пов’язані, зокрема, з ризиками дефолту Греції та
можливого їх перетікання в інші країни Європи, охолодження економіки Китаю. Не додавала оптимізму також інформація зі Сполучених Штатів
стосовно макроекономіки, прибутків корпорацій тощо.
В таких умовах доходність фонду «Соціальний стандарт» за звітний період склала -5,60%. Еталон за цей же час впав на 12,50%.
Середньорічна доходність фонду на кінець другого кварталу склала 15,65%, зменшившись за період на 2,24% в абсолютному виразі.
Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 2,11 грн. На малюнку представлено динаміку зміни вартості одиниці
пенсійних внесків ВПФ «Соціальний стандарт» та композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку 2006 року.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 20 555 382,80 грн., зменшившись за квартал на 589 510,77 грн. або
на 2,79%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 976 125,96 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 361 987,56 грн.
Оскільки внутрішніх фундаментальних чинників падіння українського ринку не було, більш того, економіка України почала виходити з
рецесії, керуючий вирішив скористатися інвестиційними можливостями і купував акції деяких емітентів на привабливих цінових рівнях. Так,
протягом кварталу було придбано акції «Алчевського металургійного комбінату», «Автокразу», «Стаханівського вагонобудівного заводу»,
«Укртелекому», «Донбасенерго», «Західенерго», «Центренерго», «Вугільної компанії «Шахта Красноармійська-Західна №1», «Азовсталі». У
той же час керуючим фіксувався прибуток по акціях емітентів, ціни яких внаслідок зростання наблизилися до «справедливих» («Концерн
Стирол», «Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе»). Ще одним фактором прийняття рішення про продаж акцій Стиролу стало погіршення
стану виробників азотних добрив в умовах високих цін на газ та падіння цін на мінеральні добрива.
Протягом кварталу було погашено облігації «Укргазбанку» (серія D) та три випуски ОВДП з датами погашення 7.04.2010 р.,
28.04.2010 р. та 23.06.2010 р. Також «Богдан Моторс» повністю погасив свої зобов’язання перед фондом за своїми облігаціями серії А.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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ЗВІТ ЗА IІ КВАРТАЛ 2010 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.
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(дані на кінець 2 кварталу 2010 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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