
ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2019 РОКУ
Динаміка Фонд Індекс інфляції

Доходність за 1 квартал 2019 року 3,29% 2,43%

Доходність з початку діяльності 135,81% 158,39%

Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном

 
Найбільші позиції портфеля

 
Вкладення за класами активів

 

ВЧА в розрахунку на один цінний
папір

235,81 грн.

Вартість чистих активів 2 779 284,92 грн.

Початок діяльності 30 листопада 2012 р.

Номінальна вартість цінного паперу 100 грн.

Строк діяльності Фонду Необмежений

Кількість цінних паперів у обігу 11 786

Мінімальний обсяг інвестицій 10 інвест. сертифікатів

Комісії при купівлі/продажу 1%

Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ
"

Винагорода КУА
1,5% від середньої

вартості чистих активів
Фонду за рік

Премія КУА Не передбачена

Інші витрати Не більше 5% від
середньої ВЧА Фонду

 
На початок звітного періоду

співвідношення складових портфелю
було наступним:

·       Акції – 27,48%
·       Облігації – 31,67%
·       Банківські метали – 30,10%
Оскільки відхилення не

перевищувало 10 відсоткових пунктів,
керуючий не бачив потреби в
перебалансуванні портфеля фонду.

Таким чином, діяльність
керуючого полягала в реінвестуванні
коштів, що надходили до фонду. А
тепер про це більш детально:

1)  17 січня були придбані 13 ОВД
П (10.06.2020) з доходністю 18,75% на
с у м у 12 677,21 грив ен ь за рахунок
платежу, щ о був отриманий від ОВДП
(15.01.2020).

2)  23 січня були придбані 18 ОВ Д
П (10.06.2020) з доходністю 18,60% на
с у м у 17 631,18 грив ен ь за рахунок
платежу, щ о був отриманий від ОВДП
(22.07.2019).

3)  1 4 лютого керуючий придбав
11 ОВ ДП (04.03.2020) з доходністю
18,50% на суму 11 501,71 гривень, р
еінвестувавши платеж і, щ о були
отримані від ОВДП (14.08.2019) та
(11.08.2021).

4)  7 березня були придбані 167 О
ВДП (15.01.2020) з доходністю 18,7% на
с у м у 167 794,92 гривень за рахунок
платежів, щ о були отримані від ОВДП
(04.03.2020) та (06.03.2019).

За звітний період фонд
розмістив 600 сертифікатів на загальну
суму 137 771,19 гривень та викупив 928
сертифікатів на суму 212 330,10
гривень.

ІФ«КІНТО-Казначейський»



 

гривень.
Протягом кварталу до фонду

надійшло:
·       платежів за   облігаціями

внутрішньої державної позики
загальним обсягом 261 819,70 грн.

·       в і д со т к і в за депозитами
обсягом 11 518,20 грн.

Чисті активи фонду на кінець
кварталу склали 2 779 284,92 грн.,
збільшившись на 13 579,65 грн. або на
0,49%.

За перший квартал доходність
фонду склала 3,29%. За цей же період депозитний індекс (бенчмарк фонду) зріс на 2,28%.
Середньорічна доходність на кінець кварталу склала 14,50%, зменшившись на 2 базисних пунктів.
 

 

 

 

 

Керуючий фондом – Птіцин Віталій Юрійович
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