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   ЗВІТ ЗА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ 

 
 

Початок діяльності – 01 липня 2004 р. 

Динаміка Фонд 
Композиційний 

Індекс ринку 

Доходність за 1 квартал 
2020 року 

0,14% -3,86% 

Доходність за 2019 рік -1,16% -3,45% 

Середньорічна доходність 
 

12,32% 10,57% 

Показники ризику**     

Стандартне відхилення 3,10% 8,71% 

Коефіцієнт Шарпа від’ємн. від’ємн. 

Коефіцієнт Сортіно від’ємн. від’ємн. 

Альфа -0,79%  

Бета 0,10  

Коефіцієнт кореляції 0,39  

** - Показники ризику та співвідношення доходностей до ризиків для фондів 

та індексів розраховуються за величинами щоденної вартості чистих активів 
у розрахунку на цінний папір та значеннями відповідних індексів за останні 
12 місяців діяльності фонду. 

 
Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортіно здійснюються відповідно до 
методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio» 
(http://www.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm). Безризикова доходність для 
визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП 
на ринку, складає 13.1%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків 
коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 20,0%. 

 

 
 
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.: 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 (1 липня 2004 р.), що дорівнювало 114,264. 

 

Вкладення за класами активів 

 

 

Найбільші позиції портфеля 

 

Відкритий диверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний" 
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Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті» про діяльність ІФ «КІНТО-

Еквіті» за перший квартал 2020року», що розповсюджується паралельно з цим. 

Протягом звітного періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» вартість чистих активів фонду в розрахунку на 

один сертифікат зросла на 0,14%: з 623,12 грн до 623,99 гривень. Загальна ж ВЧА зменшилась на 0,86% 

або на −0,25 млн грн: з 29,16 млн грн до 28,91 млн гривень. Різниця показників була обумовлена 

відтоком коштів з активів фонду при пред’явленні інвесторами загалом 468 інвестиційних сертифікатів 

ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 290,4 тис. гривень. 

Позитивні накопичення принесли фонду відсотки за депозитами, розміщеними в 7 великих банках з 

першої та другої груп за класифікацією НБУ на суму 332,5 тис. грн та купонні виплати за державними 

облігаціями на суму 165,6 тис. гривень. 

А сумарний негативний баланс склався в результаті врахування −182,3 тис. грн коштів, які були 

витрачені ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї поточної діяльності, та основної причини падіння 

активів у звітному періоді – переоцінки вартості портфеля на −276,6 тис. гривень. Складові останньої: 

субпортфель акцій – −293,6 тис. грн, а субпортфель облігацій – +17,0 тис. гривень. 

Щодо цінних паперів з фіксованим доходом, то плюс був обумовленим тим фактом, що кількість 

випусків, по яким купонний дохід продовжував накопичуватися у балансовій вартості, перевищив 

кількість випусків, по яким у звітному періоді було здійснено поточне перерахування купонних платежів 

власникам. 

А от щодо пайових цінних паперів, то в оцінці збільшилися всього два емітенти: «Крюківський 

вагонобудівний завод» – на 0,9 тис. грн та «Турбоатом» – на 7,8 тис. грн, а знецінились три позиції: 

«Укрнафта» – на −3,8 тис. грн, «Райффайзен Банк Аваль» – на −23,3 тис. грн та «Центренерго» – на 

−275,1 тис. гривень. 

У портфелі фонду відбулося погашення ОВДП (15 січня 2020 р) на суму 1 250,0 тис. грн, ОВДП 

(29 січня 2020 р) на суму 700,0 тис. грн та ОВДП (4 березня 2020 р) на суму 344,0 тис. гривень. 

Крім того, у звітному періоді з компанії «Харківобленерго» виділився підрозділ, що займався збутом 

електричної енергії, який утворив нову компанію – «Харківенергозбут». Пропорційно статутним фондам 

нових компаній (59 004 374,80 грн – «Харківобленерго» та 5 130 815,20 грн – «Харківенергозбут») була 

розділена балансова вартість старої компанії «Харківобленерго» на останню дату її знаходження в 

активах ІФ «КІНТО-Класичний» – 566 256,76 грн, і в портфелі фонду замість неї з’явилися два емітенти: 

«Харківобленерго» в кількості 411 464 шт. з балансовою вартістю 520 956,22 грн та «Харківенергозбут» з 

тією ж кількістю цінних паперів – 411 464 шт., проте з балансовою вартістю 45 300,54 гривні. 

У підсумку всіх цих змін і склався той результат, що продемонстрував ІФ «КІНТО-Класичний» у 

звітному кварталі: +0,14% доходності. Зафіксована величина виявилася кращою за показник бенчмарку 

– відносного композиційного індексу ринку, який знизився на −3,86% за рахунок домінування біржового 

індексу акцій УБ (частка в індексі 50%) – −7,55% над облігаційним індексом KINBOND (частка в індексі 

також 50%) – +3,57%. 

ІФ «КІНТО-Класичний» утримує сприятливіший результат на більш тривалому проміжку часу: 

середньорічна доходність фонду з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 квітня 2020 

року склала +12,3%, у той час як аналогічний показник для індексу ринку становив лише +10,6%. 
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