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   ЗВІТ ЗА III КВАРТАЛ 2019 РОКУ 

 
 

 

Початок діяльності – 10 січня 2007 р. 

Динаміка Фонд Індекс інфляції 

Доходність за3 квартал 

2019 року 
-0,35% -3,36% 

Доходність за 2018 рік 11,85% 21,71% 

Середньорічна доходність 2,28% 6,76% 

Показники ризику*   

Стандартне відхилення 9,40% 7,65% 

Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. від'ємн. 

Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. від'ємн. 

Альфа 0  

Бета 0,13  

Коефіцієнт кореляції 0,13  
 

 
 

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном 

 
* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 

липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%.; з 1 

січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%.; з 1 
січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 

2016 р.: індекс УБ - 50%; індекс 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. 

Вкладення за класами активів 

 
 
  

Найбільші позиції портфеля 

 
 

 

 

Доходність фонду «КІНТО-Народний» за третій квартал склала -0,35%, за той же час 

бенчмарк – композиційний індекс (інвестиційний) впав на 3,64%. Середньорічна доходність 

фонду на кінець третього кварталу склала 2,28%, зменшившись за звітний період на 7 б.п.  

За звітний період фонд викупив 32 сертифіката на суму 42 797,70 гривень. Розміщень 

сертифікатів не відбувалось.  

Як наслідок, чисті активи фонду на кінець кварталу зменшились на 65 116,85 грн. і 

склали 6 242 560,11 грн. 

 

Інтервальний диверсифікований пайовий  
інвестиційний фонд "КІНТО-Народний" 
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Протягом звітного періоду керуючий здійснив наступні дії: 

 

1) 11 липня були придбані 28 ОВДП (30.09.2020) з доходністю 18,30% на суму 

29 219,68 гривень частково за рахунок купонного платежу, отриманого  від 

ОВДП (08.07.2020). 

2) 18 липня керуючий придбав 15 ОВДП (30.09.2020) з доходністю 17,80% на суму 

15 776,55 гривень, частково реінвестувавши купонний платіж від ОВДП 

(15.01.2020). 

3) 5 вересня були придбані 22 ОВДП (20.01.2021) з доходністю 16,35% на суму 22 

399,96 гривень частково за рахунок коштів, отриманих від ОВДП (04.03.2020). 

 

Протягом кварталу до фонду надійшло: 

 

 платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 

49 900,55 грн. 

 відсотків за депозитами обсягом 41 655,99 грн. 

 дивідендів за акціями Центренерго обсягом 14 930,28 грн. 

 

Керуючий фондом        Віталій Птіцин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


