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За звітний період доходність фонду «Соціальний стандарт» склала 3,90%. При цьому середньорічна
доходність на кінець третього кварталу склала 9,87%, збільшившись за період на 13 базисних пунктів. До
порівняння, композиційний індекс (пенсійний) протягом звітного кварталу зріс на 8,32%. Випереджаюче
зростання пенсійного індексу не дивне в умовах зростання ринку акцій (індекс УБ за третій квартал зріс на
13,13%) та незначної частки цього класу активів в портфелях пенсійних фондів через їх обмежену
присутність в лістингу бірж.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 3,21 грн. На малюнку
представлено динаміку зміни вартості одиниці пенсійних активів ВПФ «Соціальний стандарт» та
композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку діяльності фонду.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 34 384 361,88 грн., збільшившись
за квартал на 1 368 887,94 грн., або на 4,15%. За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму
358 906,74 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 278 658,21 грн. Таким чином, чистий грошовий
потік склав: 80 248,53 грн.
Протягом кварталу керуючий здійснив наступні дії з портфелем фонду:
1) 25 липня після отримання купонної виплати від ОВДП (22.07.2019) на суму 667 507,50 гривень
керуючий придбав 663 ОВДП (10.06.2020) з доходністю 14,90% на суму 678 182,70 гривень.
2) 31 липня були придбані 260 акцій Укрнафти на загальну суму 33 150,00 грн.
3) 11 серпня, слідуючи обраної раніше стратегії, керуючий продав 1 000 акцій Донбасенерго на суму
15 120,00 грн.
4) 17 серпня додатково були придбані 120 акцій Укрнафти на загальну суму 14 796,00 грн.
5) В той же день після отримання платежів від ОВДП (14.08.2019) на суму 193 668,75 гривень та ОВДП
(11.08.2021) на суму 81 120,00 гривень керуючий придбав 165 ОВДП (10.06.2020) з доходністю 14,
95% на суму 170 086,95 гривень. Купівля була обмежена цією сумою, щоб частка ОВДП в портфелі
не перевищувала 50%.
6) 29 вересня на значному зростанні ціни керуючий вирішив продати 50 акцій Укрнафти на суму 7
070,00 гривень.
Протягом кварталу до фонду надійшло:
платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 1 858 114,65 грн.
відсотків за депозитами обсягом 352 225,61 грн.
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ЗМІНА ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПЕНСІЙНИХ
Показники ризику для фонду та індексу розраховуються за величинами вартості одиниці пенсійних внесків та значеннями композиційного індексу заВНЕСКІВ
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 14,5%.
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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