ЗВІТ ЗА ІV КВАРТАЛ 2014 РОКУ
Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном

Початок діяльності – 10 травня 2005 р.
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Показники ризику*

Стандартне відхилення
Коефіцієнт Шарпа**
Коефіцієнт Сортіно**
Альфа
Бета
Коефіцієнт кореляції

Вкладення за класами активів (на 1.01.2015 р.)

Найбільші позиції портфеля (на 1.01.2015 р.), %

2014 рік видався найскладнішим роком в політичній площині з часів здобуття Україною незалежності.
За перемогою революції Гідності послідувала військова агресія РФ проти України – анексія Криму та
вторгнення на територію України.
Після приходу демократичних сил до влади і до військового вторгнення РФ на територію Сходу
України на фондовому ринку панували «бики». З кінця лютого до кінця липня висхідний тренд забезпечив
зростання індексу УБ на 54,7%. Проте через агресію РФ та військові дії частину промислових підприємств,
що знаходяться на Сході України, було обстріляно або знищено. Відтак, з серпня до середини грудня
відбулася корекція індексу на 30,9% з незначним відновленням наприкінці року. У підсумку індекс
Української біржі протягом 2014 р. зріс на 13,5%.
Дисбаланси у банківському секторі, в структурі платіжного балансу та в публічних фінансах призвели
до знецінення гривні відносно долара США вдвічі у 2014 році. На фоні реалізації девальваційних очікувань,
закладених у попередні періоди, відповідне зростання вартості показали валютні активи та банківські метали.
В таких ринкових умовах доходність пенсійного фонду «Соціальний Стандарт» з початку року склала
31,86%. У той же час композиційний індекс (пенсійний) зріс на 10,84%. Така значна доходність активів
фонду забезпечила зростання вартості одиниці пенсійних активів протягом звітного періоду з 1,66 до
2,19 грн. На малюнку 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 8,48%, зрісши на 242 базисних пункти
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порівняно з попереднім роком.

Рис.2. Динаміка середньорічної доходності
За 2014 рік чисті активи фонду «Соціальний Стандарт» зросли на 29,47%, або на
5,367,115.48 гривень, і на кінець року склали 23,582,238.24 гривень. При цьому чистий відтік пенсійних
грошей, а саме пенсійні внески (у розмірі 513,905.70 гривень) за вирахуванням пенсійних виплат (у розмірі
881,156.11 гривень), склав 367,250.41 гривень. Динаміка зміни вартості чистих активів фонду представлена
на Рис.4. На Рис.5 показана динаміка пенсійних внесків і пенсійних виплат.

Рис.4. Динаміка вартості чистих активів
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Рис.5. Динаміка пенсійних внесків та виплат
У 2014 році фонд отримав інвестиційний прибуток у розмірі 6 788 721,40 гривень, що є найвищим
показником за останні роки. Основний внесок в значну доходність фонду протягом року забезпечили активи
в іноземній валюті та банківських металах, зростання ринку акцій, а також відсоткові платежі від боргових
інструментів.
За умов значного падіння цін акцій деяких емітентів керуючий здійснював їх купівлю, вважаючи, що
ці цінові рівні не відповідають їх справедливій вартості.
З метою фіксації прибутку та відкриття квоти для подальших активних операцій керуючий здійснював
продаж акцій деяких емітентів, зокрема Донбасенерго, Мотор-Січ, Центренерго зафіксувавши доходність на
рівні 47,73%, 20,35%, 39,21% за період відповідно.
Емітент
Азовсталь
Донбасенерго
Мотор-Січ
Північний гірничо-збагачувальний
комбінат
Райффайзен Банк Аваль
Стахановський вагонобудівний завод
Укрнафта
Укрсоцбанк
Центренерго
РАЗОМ

Купівля
Вартість,
грн.
101 155,00
11 966,30
282 920,00
11 280,90

Продаж
Вартість,
Доходність,
грн.
%
25 200,00
8,39%
512 682,50
47,73%
563 600,00
20,35%

475 390,00
57 565,00
26 000,00
66 317,60
1 032 594,80

1 499,00
353 846,00
1 456 827,50

15,31 %
39,21%

На вимогу чинного законодавства протягом року керуючий був вимушений продавати акції
Алчевського металургійного комбінату внаслідок того, що вони були виведені з лістингу біржі, незважаючи
на падіння їх ціни, тим самим фіксуючи збитки (-73,26% за період відповідно).
Протягом 2014 року до портфеля фонду було придбано значні обсяги облігацій за рахунок
перевкладення активів фонду з банківських депозитів. Це рішення було прийнято внаслідок зростання
ризиків в банківській системі з однієї сторони, а також через появу на ринку нових державних облігацій,
емітованих урядом для погашення частини заборгованості за ПДВ. Через потребу підприємств в оборотних
коштах, а також внаслідок низької ліквідності на грошовому ринку доходності за ПДВ-ОВДП сягали значних
рівнів.
Основна частина купівель припадала на державні цінні папери. Гривневих ОВДП було придбано на
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5 743 679,90 грн., з яких ПДВ-ОВДП з погашенням у 2019 р. склали 4 451 621,40 грн., придбані під 20-25%.
ОВДП, емітовані в доларах США з погашенням у 2015 р., було придбано на суму 847 118,92 грн. з
доходністю 20%. Окрім ОВДП також було додатково інвестовано в облігації «Концерну Хлібпром» (серії Е,
2016 р. погашення) на суму 197 896,40 грн під 20,7%.
Протягом року відбулося погашення випуску ОВДП (21.05.2014 р. погашення), за яким була отримана
реалізована доходність за період на рівні 38,30% (без урахування реінвестиції купонів).
На вимогу чинного законодавства у 2014 р. було завершено списання заборгованості за депозитним
вкладом в КБ «Даніель» у розмірі 92 677,48 грн., а також частини за вкладом в КБ «Київ» 203,12 грн. із
загальної суми 1 000 грн.
Протягом року до фонду надійшло купонних платежів за облігаціями Концерну «Хлібпром»,
«Мегабанк» та облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 1,229,506.12 грн., відсотків за
депозитами обсягом 852,170.67 грн. та дивідендів за акціями «Донбасенерго», «Мотор-Січ», «Райффайзен
Банк Аваль», «Харцизький трубний завод», «Центренерго» у сумі 546,499.00 грн.
На фоні реалізації девальваційних очікувань у 2014 р., частина фонду, що з попередніх років була
захеджована від валютних ризиків, зросла на 50,8%. Відтак, наприкінці року обсяг таких активів склав
7 068 191,72 грн., або 29,98% від вартості чистих активів фонду. З них ОВДП, номіновані в доларах США,
складали 5 048 087,20 грн. (або 21,41% від вартості портфеля), золото в портфелі оцінювалося на суму
1 656 833,73 грн. (або 7,03% від вартості портфеля).
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ЗВІТ ЗА ІV КВАРТАЛ 2014 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 16,1%.
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»

23 582 238,2
4

Вартість одиниці
пенсійних
З початку
1
3 місяці 6 місяців
діяльності місяць
внесків,
грн.
2,19

119,4%

4,1%

7,0%

6,4%

1 рік

31,9%

2 роки

3 роки

Середньорічна
доходність

27,8%

14,9%

8,5%

(дані на кінець 4 кварталу 2014 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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