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На українському ринку акцій на початку весни «ведмеді» прокинулися і пішли в наступ на «биків». Корекція, яка розпочалася наприкінці
першого кварталу 2011 р., перетворилася на перелом тренду, в результаті чого на кінець другого кварталу 2011 р. ринок відкотився до рівня
середини грудня 2010 р. У підсумку кварталу український ринок акцій впав на 17,81% (УБ) та 18,57% (ПФТС) відповідно.
Головним драйвером такого розвитку подій стали боргові проблеми країн єврозони, а саме – високий ризик суверенного дефолту Греції та
надто довге обговорення умов реструктуризації її боргів, а також небезпека спрацьовування «принципу доміно» та розповсюдження кризи на
Іспанію, Португалію та інші країни. Не додавало оптимізму інвесторам і повільне відновлення економіки США.
За таких ринкових умов еталон (відносний композиційний індекс ринку) в другому кварталі показав доходність -8,81%. При цьому
доходність фонду «Соціальний стандарт» за цей же період склала -4,72%.
Середньорічна доходність фонду на кінець другого кварталу склала 13,80%, зменшившись за період на 156 базисних пунктів.
Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 2,21 грн.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 24 518 277,70 грн., зменшившись за квартал на 556 152,52 грн., або на
2,22%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 1 057 919,07 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 418 229,77 грн.
Таким чином, чистий притік грошей до фонду склав 639 689,30 грн.
На падінні ринку виникали привабливі інвестиційні можливості, коли акції можна було придбати на низьких цінових рівнях, якими
скористався керуючий, інвестувавши в акції деяких емітентів, а саме «Азовсталь», «Алчевський металургійний комбінат», «Донбасенерго»,
ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу», «Мотор-Січ», «Райффайзен Банк Аваль», «Стахановський вагонобудівний завод», «Укрсоцбанк»,
«Центренерго», «Шахтоуправління «Покровське».
Оскільки наприкінці першого кварталу акції «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» були виключені з лістингу біржі, керуючий
був вимушений на вимогу чинного законодавства продати їх з портфелю фонду.
Окрім акцій та депозитів, інвестиції також проводилися і у інші дозволені для інвестування класи активів, а саме корпоративні облігації. Так,
протягом кварталу до портфелю фонду було придбано облігації «Концерну Хлібпром» (серія D). Також протягом кварталу було отримано
черговий транш коштів за реструктуризацією боргу «Укргазбанку» (облігацій серії D).

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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ЗВІТ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2011 РОКУ
ЗМІНА ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПЕНСІЙНИХ
ВНЕСКІВ
*

Показники ризику для фонду та індексу розраховуються за величинами вартості одиниці пенсійних внесків та значеннями композиційного індексу за останні 12 місяців
діяльності пенсійного 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 10,0%.
Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 20,0%.

Обчислення показників альфи, бети та кореляції здійснюється на основі щомісячних даних; всіх інших показників – на основі щоденних даних за останній рік діяльності фонду.
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Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.
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