
 ЗВІТ ЗА І КВАРТАЛ 2019 РОКУ

Динаміка Фонд Індекс біржі

Доходність за 1 квартал 2019 року -1,33% 1,93%

Доходність за 2018 рік -4,03% 25,09%

Середньорічна доходність -6,14% 3,40%

Показники ризику*

Стандартне відхилення 3,76% 13,59%

Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. -0,75

Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. -1,26

Альфа -1,91%

Бета 0,02

Коефіцієнт кореляції 0,38

Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція
Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (12 вересня

2005 р.), що дорівнювало 360,07;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі. 

Найбільші позиції портфеля

 

ВЧА в розрахунку на один цінний
папір

4 237,64 грн

Вартість чистих активів 4 076 612,08 грн

Початок діяльності 12 вересня 2005 р.

Номінальна вартість цінного паперу 10 000 грн

Строк діяльності Фонду 26 травня 2020 р.

Кількість цінних паперів у обігу 962

Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція

Комісії при купівлі/продажу 1%

Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»

Винагорода КУА

Щомісячно у розмірі
1/12 від 2,5 % (тобто

2,5 % за рік) від
вартості чистих

активів; перерахунок
за результатами

фінансового року

Премія КУА

Сплачується щорічно у
разі, якщо отриманий

Фондом за фінансовий
рік прибуток

перевищить еталон
ефективності. Премія

складає 15% від
різниці між фактично

отриманим за
фінансовий рік

прибутком та сумою
прибутку, який Фонд

мав отримати,
виходячи з еталону

Інші витрати Не більше 5% від
середньої ВЧА Фонду

З а 1 квартал 201 9 року індекс
українських акцій Української біржі
(Індекс UX) продемонстрував невелике
зростання на 1,09%. На проміжку від
кінця 1 кварталу 2018 року до рівня
кінця першого кварталу 2019 року
індекс виріс на 2,44%. На дату закриття
торгової сесії 29 березня 2019 року
його значення склало 1723,59 пунктів
проти 1705,04  пунктів 28 грудня 2018
року. З початку року Індекс UX показує
падіння на 6,49%.

Основними чинниками падіння
стали стала невизначена політична
ситуація в країні спричинена черговими
президентськими та парламентськими
виборами. Інвестори знаходились під
впливом передвиборних обіцянок і
особливо заяв деяких політиків, що
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Вкладення за класами активів

 

ставлять під сумнів продовження
співпраці з міжнародними фінансовими
організаціями. Реакція інвесторів на ці
заяви була стримана, що не призвело
до значного падіння на фондовому
ринку.

Позитивні фінансові результати
діяльності компаній та майбутні
виплати дивідендів, фінансова
стабілізація в країні додають оптимізму
інвесторам та позитивно впливають на
фондовий ринок та ринок нерухомості.
На думку експертів ринку нерухомості,
відновлюється певний інтерес до ринку
нерухомості, що відображається на
показнику вакантності орендних площ
та відновленню інтересу інвесторів в
нових проектах.

ВЧА Фонду на одну акцію в обігу
на кінець кварталу склала 4 237,90 грн.
Чисті активи фонду на 1 квітня
складали 4 076 612,08 грн. і були
розподілені наступним чином: 100% -
портфель акцій (з яких 99,8% - активи в
нерухомості). Портфель акцій був
диверсифікований серед 3 емітентів.
Процес реструктуризації портфелю
активів фонду продовжується.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий фондом – Лукасевич Василь Богданович
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