ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2010 РОКУ
Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"
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Поки що наші сподівання стосовно продовження зростання фондового ринку, про які ми говорили в звіті за 2009 рік,
виправдовуються. За перший квартал ринок акцій (індекс Української біржі) зріс на 57,35%. Багато в чому це сталося завдяки
суттєвому зменшенню політичної невизначеності в країні з обранням нового Президента та першим ознакам виходу економіки з
кризи.
У свою чергу доходність фонду «Соціальний стандарт» за звітний період склала 18,61%. Еталон за цей же час продемонстрував
доходність, рівну 43,02%.
Середньорічна доходність фонду на кінець першого кварталу склала 17,89%,зрісши з початку року на 3,26%.
Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 2,24 грн.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 21 144 893,57 грн., зрісши за квартал на 5 161 238,56 грн. або
на 32,29%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 2 399 977,82 грн. та було зроблено пенсійних виплат на суму
350 318,37 гривень.
Стрімке зростання ринку протягом достатньо тривалого проміжку часу збільшувало ризики майбутньої корекції. Тому керуючим
було прийнято рішення про частковий продаж акцій деяких емітентів з метою зафіксувати прибутки, а також для отримання
можливості купувати акції після зменшення їх частки в портфелі фонду нижче 40%. Так, протягом кварталу було продано малими
пакетами акції «Алчевського металургійного комбінату», «Сумського машинобудівного НВО ім. Фрунзе», «Мотор-Січі», «Азовсталі»,
«Концерну Стірол», «Центренерго», «Вугільної компанії «Шахта Красноармійська-Західна №1» та «Полтавського гірничозбагачувального комбінату». Виручені кошти були частково розміщені на депозитах в банках, а частково інвестовані в державні
облігації. Так, на початку березня було придбано ОВДП 63564 (дата погашення – 12.09.2012) з доходністю 22,94%.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2010 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 коефіцієнтів Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 19,0%.
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
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«Соціальний стандарт» 21 144 893,57
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(дані на кінець 1 кварталу 2010 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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