
ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2019 РОКУ

Динаміка Фонд Композиційний
індекс ринку

Доходність за 1 квартал 2019 року 11,08% 0,63%

Доходність за 2018 рік 11,85% 21,71%

Середньорічна доходність 2,46% 7,53%

Показники ризику*

Стандартне відхилення 9,33% 60,61%

Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. 0,17

Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. 0,08

Альфа -0,60%

Бета 0,03

Коефіцієнт кореляції 0,03

Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з еталоном

* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індек
с ПФТС - 40% ; інде кс KINBOND - 60% .; з 1 с ічня 2010  р. до  31 грудня 2010  р.: інде кс ПФТС - 50% ; інде к

с KINBOND - 50% .; з 1 с ічня 2011 р.: інде кс ПФТС - 25% ; інде кс УБ - 25% ; інде кс KINBOND - 50% ; з 1 с ічня 2016
р.: інде кс УБ - 50% ; інде кс KINBOND - 50% ;

- для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/інвестиційний сертифікат Фонду на початок
діяльності (100 грн.) та значення композиційного індексу ринку на цю ж дату (6 вересня 2006 р.), що дорівнювало 245,202.

 
Найбільші позиції портфеля

 
Вкладення за класами активів

 

ВЧА в розрахунку на 1 цінний
папір

1 357,65 грн

Вартість чистих активів 6 516 741,98 грн

Початок діяльності 06 вересня 2006 р.

Номінальна вартість цінного
паперу

1 000 грн

Строк діяльності фонду Необмежений

Кількість цінних паперів у обігу 4 800

Мінімальний обсяг інвестицій
1 інвестиційний

сертифікат

Комісії при купівлі/продажу 1-2 %

Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ
"

Винагорода КУА 3% від вартості
чистих активів Фонду

Премія КУА Не передбачена

Інші витрати
Не більше 5% від

середньої ВЧА Фонд
у

Доходність фонду «КІНТО-Народний» за перший
квартал склала 11,08%, за той же час бенчмарк –
композиційний індекс (інвестиційний) збільшився на
1,96%. Середньорічна  доходність фонду на кінець
першого кварталу склала 2,46%, збільшившись за звітний
період на 82 б.п.

Чисті активи фонду на кінець звітного періоду
зросли на 650 263,00 грн. і склали 6 516 741,98 грн. Ні
викупів, ні розміщення сертифікатів фонду протягом
кварталу не відбувалося.

А тепер більш детально про дії керуючого
протягом звітного періоду:

 
1)  10 січня були придбані 29 ОВДП (15.01.2020) з

доходністю 19,50% на суму 30 471,75 гривень частково за
рахунок платежу, що був отриманий при погашенні ОВДП
(09.01.2019).

2)  14 лютого були придбані 11 ОВДП (04.03.2020) з
доходністю 18,50% на суму 11 501,71 гривень за рахунок
платежу, що був отриманий від ОВДП (11.08.2021).

3)  7 березня керуючий придбав 15 ОВДП
(08.07.2020) з доходністю 18,5% на суму 14 745,00
гривень, реінвестувавши платіж, отриманий від ОВДП
(04.03.2020).

4)  15 березня до фонду надійшло 622 095,00
гривень як плата за 185 700 акцій Укрграфіту, що були
примусово викуплені за процедурою сквіз-ауту.

5)  18 березня керуючий придбав 200 акцій
Укрнафти на суму 27 020,00 гривень.

6)  20 березня за рахунок дивідендів, отриманих за
акціями Херсонгазу, були придбані 28 ОВДП (15.01.2020) з
доходністю 18,6% на суму 28 324,52 гривень.

7)  В останню декаду березня керуючий придбав
1 340 акцій Укрнафти на загальну суму 214 300,00
гривень та 8 900 акцій Центренерго на суму 107 690,00
гривень. Остання покупка була здійснена в зв ’язку з
інформацією про чергову спробу приватизації цього
емітенту.

 
Протягом кварталу до фонду надійшло:
·       п л а т е ж і в за  облігаціями внутрішньої

державної позики загальним обсягом 58 026,20 грн.
·       відсотків за депозитами обсягом 31 798,12 грн.
·       дивідендів за акціями Херсонгазу обсягом

29 049,95 грн.
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