
Класичний  
 

Панування ведмежих настроїв на ринку не могло не позначитися негативним 
чином на активах, хоча і диверсифікованого, проте із достатньою часткою акцій, 
найстаршого українського відкритого фонду. Вартість чистих активів ІФ  «Класичний» за 
2008 рік зменшилися з 108,7 до 42,4 млн. гривень. В «мінус» пішли 35,8 млн. грн. від 
перевищення викупу інвестиційних сертифікатів фонду над їх розміщенням. 34,8 млн. грн. 
ІФ0«Класичний» втратив від переоцінки вартості портфелю (субпортфель акцій 
«полегшав» на 30,1 млн. грн., а субпортфель інструментів з фіксованим доходом на 4,7 
млн. гривень). Додатковий «плюс» фонду принесли пасивні доходи: купонні виплати (4,2 
млн. грн.), відсотки за банківськими депозитами (2,4 млн. грн.) та дивіденди (0,3 млн. 
грн.), які сумарно перевищили поточні витрати (2,6 млн. грн.) на 4,3 млн. гривень. 
 

Щодо викупу інвестиційних сертифікатів, протягом всього поточного року ІФ 
«Класичний» неухильно виконував зобов’язання по своєчасному розрахунку з 
учасниками: сумарно було викуплено 111 616 інвестиційних сертифікатів фонду обсягом 
50,9 млн. гривень. Розміщено ж було 30 224 цінних паперів ІФ «Класичний» на суму 15,1 
млн. гривень. 
 

Втрати субпортфеля акцій зумовлені зниженням курсової вартості 23 із 24 позицій. 
Лідерами падіння стали наступні компанії: «Харківобленерго» (-3,8 млн. грн.), 
«Луганськтепловоз» (-3,6 млн. грн.) та «Дніпрообленерго» (-3,2 млн. гривень).  
Протягом звітного року були закриті дві позиції наступних емітентів: «Дніпроспецсталь» 
та «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод». Також був частково 
зафіксований прибуток по «Західенерго» та «Харківобленерго», що загалом сформувало 
виграш по портфелю акцій у 5,6 млн. грн. з відносною доходністю у 207,8%. 
 

Через зростання доходностей на ринку курсова вартість субпортфеля інструментів 
з фіксованим доходом знизилася, як вже було зазначено,  на 4,7 млн. грн. і на звітну дату в 
активах фонду залишилося 20 із 34-х позицій (доля яких збільшилася з 29,3% до 45,7%). 
Протягом року були погашені або пред’явлені до оферти 24 випуски корпоративних 
боргових зобов’язань, які принесли доход у розмірі 3,2 млн. грн. на 21,2 млн. грн. 
вкладених коштів та були здійснені придбання або поповнення 7-х випусків на суму 12,5 
млн. гривень. Станом на кінець року у портфелі присутні 9 позицій корпоративних 
облігацій з часткою 21,3% (значення на 1 січня 2008 року – 20,2%). 
Крім того, було повністю погашено 3 та пред’явлено до оферти 2 випуски муніципальних 
облігацій (вкладено - 2,7 млн. грн., отриманий дохід - 0,3 млн. гривень). Доля даного класу 
активів збільшилася з 4,9% до 17,7% через довкладення у розмірі 5,5 млн. гривень (в 4 
нові позиції).  

З 0,03% до 6,7% зросла частка державних цінних паперів внаслідок придбання 2-х 
нових випусків: 21006 (дата погашення – 01.04.09) та 20909 (дата погашення – 30.12.09), і 
поповнення позиції ОВДП 20406 (дата погашення – 30.06.09) на загальну суму 2,9 млн. 
гривень. Таким чином, на кінець звітного періоду в портфелі знаходилося 3 випуски 
ОВДП. 
 

Суттєвих змін зазнали  складові  й  інших  класів  активів  у  структурі  портфеля  
фонду.  Навіть  незважаючи  на  додаткові вкладення  коштів у 15 позицій субпортфеля 
акцій обсягом 9,8 млн. грн. (більшість – акцепти котирувань фонду на купівлю в ПФТС), 
їх частка знизилася з 40,7% до 29,6%. Для забезпечення ліквідності фонду, що достатньо 
важливо в сучасних умовах, через депозити у 5 комерційних банках протягом останнього 
кварталу відбувалося цілеспрямоване поповнення грошових коштів на рахунках 
ІФ «Класичний» до 10,1 млн. гривень. Саме тому на кінець 2008 року частка цих активів у 



портфелі фонду з урахуванням угод зворотного репо (які фонд почав здійснювати в IV 
кварталі 2008 року) досягла майже максимально дозволеної законодавством суми – 29,5% 
(юридично – 23,8%); на 1 січня 2008 року вона становила також близько 30,0%. Грошові 
кошти в портфелі фонду займають 0,9% всіх активів.  
  

Як результат всього вище зазначеного доходність ІФ «Класичний» зменшилася на 
35,7% (зниження з 526,17 до 338,44 грн. за інвестиційний сертифікат), в той час як 
порівняльний індикатор – композиційний індекс – втратив 59,9% своєї ваги. Показник 
середньорічної доходності за час існування фонду (1 липня 2004 р. по 1 січня 2009 р.) був 
зафіксований на рівні 31,1%. 
 

Основними вкладниками фонду станом на 1 січня 2009 року були фізичні особи, 
яким належало 94,8% інвестиційних сертифікатів ІФ «Класичний». 
  


