ЗВІТ ЗА IV КВАРТАЛ 2015 РОКУ
Непідприємницьке товариство "Відкритий
пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном

Початок діяльності – 10 травня 2005 р.
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Коефіцієнт кореляції

Вкладення за класами активів

Найбільші позиції портфеля
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Незважаючи на складні ринкові умови 2015 року (індекс Української біржі впав на 33,62%)
доходність пенсійного фонду «Соціальний Стандарт» за звітний період склала 16,72%. У той же час
композиційний індекс (пенсійний) впав на 13,20%. Така доходність активів фонду забезпечила зростання
вартості одиниці пенсійних активів протягом звітного періоду з 2,19 до 2,56 грн. На Рис.1 представлено
динаміку зміни вартості одиниці пенсійних активів ВПФ «Соціальний стандарт» та композиційного індексу
ринку (у відносних одиницях) з початку діяльності фонду.

Рис.1. Динаміка зміни вартості одиниці пенсійних активів і композиційного індексу ринку (в
відносних одиницях).
На кінець звітного року середньорічна доходність фонду склала 9,23%, зрісши на 75 базисних пункти
порівняно з попереднім роком.
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Рис.2. Динаміка середньорічної доходності
За 2015 рік чисті активи фонду «Соціальний Стандарт» зросли на 17,06%, або на
4 024 050,66 гривень, і на кінець року склали 27 606 288,90 гривень. При цьому чисті надходження
пенсійних грошей, а саме пенсійні внески (у розмірі 809 349,93 гривень) за вирахуванням пенсійних виплат
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(у розмірі 704 297,78 гривень), склали 105 052,15 гривень. Динаміка зміни вартості чистих активів фонду
представлена на Рис.4. На Рис.5 показана динаміка пенсійних внесків і пенсійних виплат.
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Рис.4. Динаміка вартості чистих активів
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Рис.5. Динаміка пенсійних внесків

У 2015 році фонд отримав інвестиційний прибуток у розмірі 5 105 029,85 гривень. Основний внесок
в доходність фонду протягом року забезпечили активи в іноземній валюті та банківських металах через
девальвацію гривні на 52,21%, а також відсоткові платежі від боргових інструментів. Доходність по
кварталах звітного періоду виглядає наступним чином:
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1 квартал:
2 квартал:
3 квартал:
4 квартал:

18,42%
-2,17%
-1,08%
1,85%

Саме значною девальвацією гривні в першому кварталі (48,72%) і пояснюється основний вклад цього
кварталу в діяльність фонду.
А тепер більш детальніше про те, що робив керуючий протягом 2015 року:
1 квартал
1) З метою фіксації прибутку та зменшення частки акцій до дозволеної квоти (5% від вартості
активів фонду), при якій було б можливо проводити активні операції, керуючий здійснював
продаж акцій Мотор Січ (доходність 17,37%). Також на зростанні цін було частково продано
акції Укртелеком. Виручені ресурси фонду на низьких цінових рівнях було перевкладено в
акції Донбасенерго, Центренерго та Райффайзен банк Аваль.
2) Наприкінці кварталу було придбано ОВДП (29.11.2017 р. погашення) та ОВДП (27.12.2017 р.
погашення) з доходністю 27%.
3) В другій половині лютого, коли курс гривні продовжував падати, керуючим було продано
золото з метою зафіксувати прибуток. Продаж був здійсненний як на локальному зростанні
ціни на золото (1209 $ за унцію), так і при курсі гривні 26,5 грн/$. Реалізована доходність за
час знаходження цього активу в портфелі фонду склала 142%.
4) В умовах значної невизначенності з подальшим курсом гривні долари, що були отримані після
погашення валютних ОВДП, керуючий розмістив на валютному депозиті.
2 квартал
1) На низьких цінових рівнях були придбанні акції Райффайзен банку Аваль (390 000 штук
загальною вартістю 36 505,00 грн.) та Укрнафти (60 штук загальною вартістю 14 130,00 грн.).
2) Через вилучення з лістингу були частково продані акції Маріупольського заводу важкого
машинобудування (120 000 штук загальною вартістю 7 661,00 грн.). Через низьку ліквідність
акцій цього емітенту позицію повністю закрити не вдалося.
3) 15 квітня керуючий скористався своїм правом згідно проспекту емісії і достроково повернув
Мегабанку його облігації (1 000 штук). На отриманні кошти були придбанні ОВДП (02.07.2019
р. погашення) з доходністю 25,48%. Зроблено це було з метою зниження ризиків.
4) Наприкінці травня були додатково придбанні ОВДП (02.07.2019 р. погашення) з доходністю
22,98% за рахунок грошей, що були розміщенні на депозиті. Знову ж таки це було зроблено з
метою зниження ризику, оскільки керуючий вважав в умовах посилення кризових явищ в
банківськії системі України за доцільне перекласти частину грошей в державні цінні папери.
5) Протягом кварталу були погашені валютні ОВДП (22 квітня та 27 травня). В умовах
продовження війни, в умовах дуже повільного (майже непомітного) реформування економіки
ризик можливої девальвації гривні залишався достатньо великим, тому керуючий вирішив не
продавати валюту, а розмістити її на валютному депозиті незважаючи навіть на невеликий
відсоток.
3 квартал
1) На початку липня 2015 р. був закритий валютний депозит у банку Піреус і долари були
продані на міжбанківському ринку. Крім того, 7 липня фонд отримав купоний платіж та
частину основного боргу за ОВДП (02.07.2019), а саме 605 973,75 грн. На отримані кошти (від
продажу валюти та від ОВДП) були придбані ОВДП з погашенням 23.12.2019. Зроблено це
було головним чином для зменьшення ризику через загрозу дефолта в Греції. І хоча події в
Греції навряд чи вплинули б на українську доньку Піреуса, керуючий тим не меньш вирішив
не ризикувати. Крім того, відсотки за валютними депозитами доволі низьки. Фактично долари
не працювали. Їх мета в портфелі знизити ризик впливу можливої девальвації гривні на
вартість активів фонду. З урахуванням ризика дефолта вже в Україні керуючий придбав
найбільш довгу з облігацій, що пропонувались на ринку. Доходність до погашення склала
22,75%.
2) Через зменьшення частки акцій до 20% в портфелі фонда керуючий прийняв рішення
інвестувати частину коштів в цей клас активів. Так, в середині липня на значному падінні ціни
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3)
4)
5)
6)
7)

(> 5%) були придбанні акції Донбасенерго (200 штук загальною вартістю 4 123 грн.), а також
Мотор-Січі (19 штук загальною вартістю 50 871 грн.).
В очікувані приватизації і також на падінні цін наприкінці липня були придбані акції
Центренерго (1 500 штук загальною вартістю 11 293 грн.
27 липня фонд отримав купоний платіж та частину основного боргу за ОВДП (22.07.2019), а
саме 592 412,50 грн. На отримані кошти були придбані ОВДП (02.07.2019) з доходністю
21,20%.
3 серпня мав закриватися реєстр на виплату дивідендів Укрнафти. Через це 30 липня були
придбані акції цього емітенту вартістю 2 800,00 грн.
31 липня була нарешті закрита позиція по Маріупольському заводу важкого машинобудування
через виключення його акцій з лістингу біржі.
30 вересня на зростанні ціни фонд продав 20 000 акцій Укртелекому (0,157 гривень/акц.).

4 квартал
1) 1 жовтня на падінні цін були придбані акції Центренерго вартістю 2 775,00 грн.
2) 7 жовтня купони, що були отримані від ОВДП (30.09.2019), вартістю 75 086,50 гривень,
керуючий реінвестував в ОВДП (22.07.2019) з доходністю 20%.
3) 9 жовтня керуючий продав ще 20 000 акцій Укртелекому за ціною 0.157 гривень.
4) 16 жовтня купони, що були отримані від ОВДП (10.04.2019) вартістю 78 292,50 гривень,
керуючий реінвестував в ОВДП (22.07.2019) з доходністю 20%.
5) 29 жовтня на триваючому падінні керуючий придбав акції Центренерго вартістю 3 240,00
грн.
6) 18 листопада керуючий продав ще 40 000 акцій Укртелекому за ціною 0.157 гривень. На
отримані гроші фонд придбав 1 500 акцій Центренерго за ціною 4,302 грн.
7) 27 листопада фонд отримав купоний платіж від облігацій Концерну Хлібпром вартістю
52 817,55 гривень. За рахунок цих коштів керуючий придбав
• 8 500 акцій Центренерго загальною вартістю 38 173,20 грн.
• 130 000 акцій Райффайзен банку Аваль загальною вартістю 10 392,00 грн.
Акції Райффайзен банку Аваль керуючий придбав на інформації про входження ЄБРР в
капітал банку.
На вимогу чинного законодавства у 2015 р. було завершено списання заборгованості за депозитним
вкладом в КБ «Київ» 812,42 грн.
Також протягом року до фонду надійшло платежів за облігаціями Концерну «Хлібпром», «Мегабанк» та
облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 3 959 681,63 грн., відсотків за депозитами
обсягом 1 081 989,64 грн. та дивідендів за акціями «Донбасенерго», «Мотор-Січ» у сумі 57 265,33 грн.
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ЗВІТ ЗА ІV КВАРТАЛ 2015 РОКУ3 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 17,0%.
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.

Стратегія

Назва фонду

Вартість
чистих
активів, грн.

Збалансована

«Соціальний
стандарт»

27 606 288,90

Вартість одиниці
пенсійних
1
З початку
3 місяці 6 місяців
діяльності місяць
внесків,
грн.
2,56

156,0%

0,5%

1,8%

0,7%

1 рік

16,7%

Середньорічна
2 роки 3 роки
доходніст
ь
53,9%

49,2%

9,2%

(дані на кінець 4 кварталу 2015 року)

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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