ЗВІТ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2015 РОКУ
Непідприємницьке товариство "Відкритий
пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном

Початок діяльності – 10 травня 2005 р.
Динаміка

Доходність за 2 квартали
2015 року
Доходність за 2014 рік
Середньорічна доходність

Фонд

Композиційний
індекс ринку

-2,17%

1,67%

31,86%

14,45%

9,63%

8,00%

15,71%
0,66
0,20
2,17%
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15,33%
від’ємн.
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Показники ризику**

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

Вкладення за класами активів (на 1.07.2015 р.), %

Найбільші позиції портфеля (на 1.07.2015 р.), %

Завдяки введеним валютним обмеженням НБУ вдалося зупинити девальвацію гривні в першому
кварталі і почати її зміцнювати. Так, другий квартал почався з курсом 23,45 грн/$ хоча наприкінці лютого
його значення перевищувало 30 грн/$. Ця тенденція збереглася і в звітному кварталі. В результаті гривня
зросла на 10,43% (курс на кінець кварталу – 21.01 грн/$). Проте в поточних умовах (продовження бойових
дій, деякі популістські рішення українського Парламенту, невирішенні питання з реструктуризацією
зовнішніх боргових зобов’язань) ризик можливої девальвації гривні залишається достатньо великим.
Протягом квітня на ринку акцій спостерігалося деяке зростання, а з травня – корекція та флетові
тенденції з деякою волатильністю. У підсумку кварталу індекс УБ залишився на рівні початку періоду
(+0,3%).
В умовах протидіючих чинників (падіння валютних активів через зміцнення гривні, подорожчання
боргових інструментів та депозитів, незначне зростання акцій) доходність фонду «Соціальний стандарт» за
звітний період склала -2,17%. При цьому середньорічна доходність на кінець другого кварталу склала
9,63%, зменшившись за період на 50 базисних пунктів. До порівняння, композиційний індекс (пенсійний)
протягом звітного кварталу зріс на 1,68%.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 2,54 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 27 237 754,31 грн., зменшившись
за квартал на 640 247,84 грн., або на 2,3%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму
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398 648,60 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 434 247,37 грн. (чистий відтік грошей з фонду
склав 35 598,77 грн.).
Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:
1) на низьких цінових рівнях були придбанні акції Райффайзен банку Аваль (390 000 штук загальною
вартістю 36 505,00 грн.) та Укрнафти (60 штук загальною вартістю 14 130,00 грн.);
2) через вилучення з лістингу були частково продані акції Маріупольського заводу важкого
машинобудування (120 000 штук загальною вартістю 7 661,00 грн.). Через низьку ліквідність акцій цього
емітенту позицію повністю закрити не вдалося, отже продаж цих акцій буде продовжуватися;
3) 15 квітня керуючий скористався своїм правом згідно проспекту емісії і достроково повернув
Мегабанку його облігації (1 000 штук). На отриманні кошти були придбанні ОВДП (02.07.2019 р.
погашення) з доходністю 25,48%. Зроблено це було з метою зниження ризиків;
4) наприкінці травня були додатково придбанні ОВДП (02.07.2019 р. погашення) з доходністю
22,98% за рахунок грошей, що були розміщенні на депозиті. Знову ж таки це було зроблено з метою
зниження ризику, оскільки керуючий вважав в умовах посилення кризових явищ в банківськії системі
України за доцільне перекласти частину грошей в державні цінні папери;
5) протягом кварталу були погашені валютні ОВДП (22 квітня та 27 травня). В умовах продовження
війни, в умовах дуже повільного (майже непомітного) реформування економіки ризик можливої девальвації
гривні залишається достатньо великим, тому керуючий вирішив не продавати валюту, а розмістити її на
валютному депозиті незважаючи навіть на невеликий відсоток.
Також протягом кварталу до фонду надійшло купонних платежів за облігаціями Концерну «Хлібпром»,
«Мегабанк» та облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 462 815,64 грн., відсотків за
депозитами обсягом 269 697,64 грн. та дивідендів за акціями «Мотор-Січ» обсягом 11 544,00 грн.
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ЗВІТ ЗА ІІ КВАРТАЛ 201X РОКУ
ДИНАМІКА ВАРТОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
СЕРТИФІКАТІВ/АКЦІЙ
Показники ризику для фондів та індексів розраховуються за величинами вартості чистих активів у розрахунку на інвестиційний сертифікат/акцію та значеннями відповідних
індексів за останні 12 місяців діяльності кожного 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 всіх показників здійснюються на основі щомісячних змін даних для ІФ «Достаток» та щоденних – для всіх інших фондів.

Стратегія

Назва фонду

Збалансована

НТ ВПФ "Соціальний
стандарт"

Вартість
чистих
активів, грн.
27 237 754,31

ВЧА в
розрахунку на
інвестиційний
сертифікат/акцію,
грн.
2,54

З початку
діяльності

154,1%

1 місяць

0,7%

3 місяці

-2,2%

6 місяців

15,9%

1 рік

23,3%

2 роки

55,1%

3 роки

36,1%

Середньорічна
доходність
9,6%

(дані на кінець 2 кварталу 2015 року)
Вартість акцій та інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому, заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості
цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення. Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії
відповідного інвестиційного фонду.
Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.
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