
ЗВІТ ЗА І КВАРТАЛ 2019 РОКУ

Динаміка Фонд Індекс біржі

Доходність за 1 квартал 2019 року -1,37% 1,93%

Доходність за 2018 рік 22,21% 25,09%

Середньорічна доходність 2,44% 2,45%

Показники ризику*

Стандартне відхилення 5,27% 13,59%

Коефіцієнт Шарпа** -2,00 -0,75

Коефіцієнт Сортіно** -3,70 -1,26

Альфа -0,81%

Бета 0,41

Коефіцієнт кореляції 0,80

Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення вартості
інвестиційного сертифіката фонду на початок діяльності (1 000 грн.) і значення індексу ПФТС

на цю ж дату (26 травня 2009 р.), що дорівнювало 446,50;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Найбільші позиції портфеля

 

ВЧА в розрахунку на один цінний
папір

1 267,56 грн.

Вартість чистих активів 5 627 987,73 грн.

Початок діяльності 26 травня 2009 р.

Номінальна вартість цінного паперу 1 000 грн.

Строк діяльності Фонду Необмежений

Кількість цінних паперів у обігу 4 440

Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний
сертифікат

Комісії при купівлі/продажу 1%

Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»

Винагорода КУА
3% від середньої

вартості чистих активів
Фонду

Премія КУА Не передбачена

Інші витрати Не більше 5% від
середньої ВЧА Фонду

У першому кварталі 2019 року
фондові ринки відзначилися істотним
зростанням.

Поліпшення відносин між
Сполученими Штатами та Китаєм
(Вашингтон відклав заплановане на
1 березня підвищення імпортних мит
на товари з Китаю загальною
вартістю 200 млрд доларів США з 10%
до 25%; при цьому між США та Китаєм
досягнуто прогрес у торговельних
перемовинах) поряд з м'якою
риторикою світових Центробанків та
зростанням вартості сировинних
товарів позитивно позначилися на
настроях інвесторів.

З а підсумками січня-березня
американські фондові індекси
виросли на двозначні цифри: NASDAQ
Composite – 7 729,32, +16,5%;
S&P 500 – 2 834,40, +13,1%; Dow
Jones Industrial Average –
25 928,68, +11,2%.

Додатковим внутрішнім
драйвером зростання виявився
ч е р г о в и й сильний сезон
корпоративної звітності. У
середньому компанії з індексу
S&P 500 збільшили прибуток на 13,4%
р/р, а виручку –  на 7,2% р/р. При
цьому 69% компаній надали
результати щодо чистого прибутку

КІНТО-Еквіті



 
Розподіл акцій за галузями

 

кращі за очікування Уолл-стріт.
Передбачуваним за підсумками

засідання в березні ФРС США було
рішення про збереження ключової
ставки в діапазоні 2,25-2,50%
річних.

А ось дані з динаміки ВВП США
в IV кварталі 2018 року підтвердили
п о б о ю в а н н я про уповільнення
зростання найбільшої економіки
світу. Згідно з остаточними
оцінками, ВВП США виріс на 2,2%
кв/кв у річному виразі після
зростання на 3,4% кв/кв в
розрахунку на рік в III кварталі.

Аналогічно ВВП зони євро,
згідно з переглянутими даними,
виріс в IV кварталі 2018 року на
1,1% р/р після розширення на 1,6%
р/р та 2,2% р/р у III та
II кварталах, відповідно.

Ризики ослаблення економіки і
низький інфляційний тиск змушують
Є в р о п е й с ь к и й центральний банк
продовжувати вести ультрам’яку монетарну політику. На березневому засіданні Центробанк
залишив ключову ставку на рівні 0% річних. Більш того, регулятор вирішив відновити
операції довгострокового цільового рефінансування. Так звана програма TLTRO-III буде
запущена у вересні 2019 року і завершиться в березні 2021 року (для довідки: обсяг
попереднього раунду (TLTRO II), запущеного ЄЦБ у червні 2016 року, склав 740,3 млрд
євро).

А поки на очікуваннях посилення торговельної активності внаслідок поліпшення
відносин між США і Китаєм, європейські фондові індекси також завершили три місяці
кварталу в зеленій зоні: DAX 30 – 11 526,04, +9,2%; CAC 40 – 5 350,53, +13,1%; FTSE 100
– 7 279,19, +8,2%.

Втрати попередніх трьох місяців відіграли і азіатські фондові індекси: Nikkei 225 –
21 205,81; +6,0% та Shanghai Stock Exchange 50 – 3 090,76, +23,9%.

Природно, що найбільше зростання показали цей та інші китайські майданчики завдяки
зниженню напруженості у відносинах між США та КНР. І це при тому, що обсяг промислового
виробництва в Піднебесній за перші 2  місяці цього року зріс на мінімальні за 17 років
5,3% р/р.

Завдяки поліпшенню відносин між США та Китаєм на тлі скорочення виробництва чорного
золота країнами ОПЕК, зросли котирування як нафти, так і більшості сировинних товарів.

На жаль, на цьому позитивному зовнішньому фоні (індекс ринків, що розвиваються –
MSCI EM додав 9,92% та збільшився до значення 1 058,13) українські індекси стрімко не
виросли: UX – 1 723,59; +1,09%; ПФТС – 573,77; +3,47%.

Спекулятивно, на очікуваннях високих дивідендів і вирішення корпоративного
конфлікту, зростала «Укрнафта» (+37,1%; 192,0 грн/акц.) та додав «Райффайзен Банк Аваль»
(+5,7%; 0,37 грн/акцію), рішення загальних зборів акціонерів якого не розчарувало
інвесторів, прийнявши рішення направити на дивідендні виплати за підсумками 2018 року
3,56 млрд грн з зароблених компанією 5,09 млрд грн (роком раніше на дивіденди було
направлено 4,24 млрд грн. із 4,47  млрд грн. чистого прибутку).

А ось «Турбоатом» (-23,4%; 10,5 грн/акц.), «Центренерго» (-16,8%; 11,9 грн/акц.) та
«Донбасенерго» (-12,1%; 28,1 грн/ акц.) «розчарували» інвесторів як величиною
дивідендних виплат, так і підсумковими фінансовими показниками року.

Нейтральними протягом січня-березня 2019 року залишилися акції «Крюківського
вагонобудівного заводу» (0,0%; 10,1 грн/акц.) та забороненої для торгів «Мотор Січі»
(0,0%; 5 469,0 грн/акцію).

Перейдемо до аналізу змін, що відбулися в ІФ «КІНТО-Еквіті» протягом січня-березня
2019 року.

Вартість чистих активів у розрахунку на один сертифікат зменшилася на –1,4% (з
1 285,15 грн до 1 267,56 грн), а загальна В Ч А на –2,0% або на 114,1 тис. грн. (з
5,74 млн. грн. до 5,63 млн. гривень).

Незначна розбіжність динамік абсолютної та відносної ВЧА обумовлена викупом та
продажем інвесторами у звітному періоді інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Еквіті», а
саме було викуплено 31 цінних паперів фонду на суму 39,3 тис. грн., натомість, було
розміщено лише 3 інвестиційних сертифікати на суму 3,9 тис. гривень.

Головною складовою зменшення ВЧА фонду в першому кварталі 2019 року була паперова
переоцінка портфеля, яка склала ‑73,8 тис. гривень. Зросли в оцінці пакети акцій 3-
х емітентів: «Укрнафти» (+51,9 тис. грн.), «Інтерпайпу Нижньодніпровський трубопрокатний
завод» (+19,2 тис. грн.) та «Райффайзен Банку Аваль» (+2,6 тис. грн.), а знизилися
п о з и ц і ї «Центренерго» (–72,0 тис. грн.), «Турбоатому» (–54,9 тис. грн.) та
«Донбасенерго» (–20,6 тис. гривень). Решта компаній, а саме 17, не змінили своєї
курсової вартості.

Д о активів фонду додалися відсотки за депозитами (+46,1 тис. грн.), проте
відмінусовалися витрати на поточне функціонування діяльності фонду (–51,0 тис. гривень).

У підсумку і склався той результат, що продемонстрував ІФ «КІНТО-Еквіті» у першому
кварталі 2019 року: –114,1 тис. грн. ВЧА та –2 , 0 % доходності, що виявився трохи нижчим



кварталі 2019 року: –114,1 тис. грн. ВЧА та –2 , 0 % доходності, що виявився трохи нижчим
показником, ніж той, що показав за аналогічний період часу бенчмарк фонду – індекс УБ, який зріс
на 1,9%.

 
 
 
 
 

 
Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович  
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