ЗВІТ ЗА IV КВАРТАЛ 2016 РОКУ
Непідприємницьке товариство "Відкритий
пенсійний фонд "Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном
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Найбільші позиції портфеля
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Після минулорічного падіння індексу Української біржі на 33,62% навіть просто невід’ємний
результат був би вже великим досягненням. Тому не може не радувати зростання українського фондового
ринку в 2016 році на 16,04%. Правда заради справедливості слід зазначити, що обсяги торгів залишаються
вкрай низькими. Оборот на ринку заявок щотижня складав не більше 5 млн. гривень.
За звітний період доходність пенсійного фонду «Соціальний Стандарт» склала 13,36%,
композиційний індекс (пенсійний) зріс на 15,23%. Як наслідок, вартість одиниці пенсійних активів зросла з
2,56 до 2,90 грн. Але головним є те, що в 2016 році активи учасників фонду вдалося захистити від інфляції,
яка склала 12,36%. На Рис.1 представлено динаміку зміни вартості одиниці пенсійних активів ВПФ
«Соціальний стандарт» та композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку діяльності
фонду.
На кінець звітного року середньорічна доходність фонду склала 9,58%, зрісши на 35 базисних
пунктів порівняно з попереднім роком.
За 2016 рік чисті активи фонду «Соціальний Стандарт» зросли на 13,67%, або на
3 774 779,09 гривень, і на кінець року склали 31 381 067,99 гривень. При цьому чисті надходження
пенсійних грошей, а саме пенсійні внески (у розмірі 764 686,66 гривень) за вирахуванням пенсійних виплат
(у розмірі 672 040,22 гривень), склали 92 646,44 гривень. Динаміка зміни чистої вартості активів фонду
представлена на Рис.3. На Рис.4 показана динаміка пенсійних внесків і пенсійних виплат.
У 2016 році фонд отримав інвестиційний прибуток у розмірі 4 980 880,21 гривень.
Незважаючи на те, що індекс Української біржі за рік зріс на 16,04%, акції в портфелі фонду зробили
найменший внесок в цей результат. І це не дивно. Адже, якщо на початку року частка акцій в портфелі ВПФ
«Соціальний Стандарт» становила 14,08%, то на кінець року вона знизилась до 5,21%. А пов’язано це з
реформаторською діяльністю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, безглузді дії якої
призвели до того, що пенсійним фондам залишилося для інвестування всього-навсього декілька акцій. Через
виведення акцій з лістингу бірж керуючий був вимушений їх продавати, фіксуючи «паперові» збитки, але
найголовніше - втрачаючи можливість скористатися їх подальшим зростанням. Достатньо згадати тільки два
емітенти: Райффайзен банк Аваль та Центренерго. Після виведення з лістингу акції першого зросли на
кінець року більш ніж на 70%, другого – більш ніж на 30%.
Доходність по кварталах звітного періоду виглядає наступним чином:
1 квартал:
2,73%
2 квартал:
3,39%
3 квартал:
3,67%
4 квартал:
2,96%
А тепер детальніше про те, що робив керуючий протягом 2016 року:
1 квартал
1) Через виведення з лістингу в середині січня були продані акції Укртелекому (741 000 штук за ціною
0.13 грн.). На отримані кошти були придбанні ОВДП (19.04.2017) з доходністю 19,2%.
2) Наприкінці січня фонд отримав купонний платіж та частину основного боргу за ОВДП (22.07.2019), а
саме 604 302,00 грн. На отримані кошти були придбані ті ж самі ОВДП (22.07.2019) з доходністю
19,50%.
3) 2 лютого керуючий продав 50 000 акцій Укрсоцбанку за ціною 0,0996 грн. Зроблено це було через те,
що (а) акції мало ліквідні і існував ризик того, що їх можуть вивести з лістингу; (б) ціна акції зросла
більш ніж на 43%. 3 лютого на зростанні ціни було продано ще 50 000 акції Укрсоцбанку за ціною
0,1009 грн.
4) В березні через виведення з лістингу були продані акції:
a. Азовсталі (682 175 штук на загальну суму 155 798,53 грн., зафіксований збиток 1 136 764,44
грн.)
b. Північного ГЗК (2 000 штук на загальну суму 6 852,00 грн., зафіксований збиток 7 505,40 грн.)
c. Стаханівського вагонобудівного заводу (454 500 штук на загальну суму 30 932,50 грн.,
зафіксований збиток 1 408 318,23 грн.)
5) В березні на кошти, що були отримані від вимушеного продажу акцій через їх виведення з лістингу,
були придбані акції :
a. Мотор Січ (5 штук на суму 9 335,00 грн.)
b. Райффайзен банку Аваль (270 000 штук на суму 17 150,00 грн.)
c. Укрнафти (50 штук на суму 6 955,00 грн.)
d. Центренерго (18 600 штук на суму 96 848,60 грн.)
6) Наприкінці кварталу через появу інформації про можливий вивід з лістингу акцій Центренерго було
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продано 3 300 акцій цього емітенту на суму 16 052,00 грн. Зафіксований прибуток склав 371,00 грн.

1)

2)

3)

4)

1)
2)

3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)

6)

2 квартал
Через виведення з лістингу протягом другої половини квітня - першої половини травня були продані
акції Райффайзен банку Аваль (8 992 259 штук на загальну суму 636 833,68 грн.). Зафіксований
збиток склав 1 063 227,26 грн.
Через ризик можливого виводу з лістингу протягом третьої декади квітня були продані акції:
a. Центренерго (18 600 штук на суму 114 935,60 грн.). Зафіксований прибуток склав 19 298,60
грн.
b. Укрсоцбанку (220 000 штук на суму 16 440,00 грн.). Зафіксований збиток склав 69 079,00 грн.
Отримані від продажу акцій гроші були розміщені на депозиті в банку. Через значну невизначеність
зі складом лістингу керуючий не став купувати інші акції. Купівля ж ОВДП була неможлива через те,
що їх частка в портфелі фонду вже перевищувала 50%.
Наприкінці червня фонд отримав купонний платіж та частину основного боргу за ОВДП (23.12.2019),
а саме 562 074,00 грн. На отримані кошти були придбані ОВДП (14.08.2019) з доходністю 16,5%.
3 квартал
6 липня були куплені ОВДП (14.08.2019) з доходністю 16.3%. Для придбання керуючий використав
гроші, що були отримані 5 липня як платіж за ОВДП (02.07.2019) на суму 684 238,75 грн.
15 липня були куплені ОВДП (02.07.2019) з доходністю 16.5%. Для придбання керуючий використав
гроші, що були отримані як купонні платежі та погашення за ОВДП (10.01.2018) та (13.07.2016) на
загальну суму 328 055,00 грн.
Через виведення з лістингу протягом липня були продані акції Центренерго (167 960 штук на
загальну суму 1 310 144,50 грн.). Зафіксований збиток склав 560 059,28 грн.
26 липня були куплені ОВДП (15.05.2019) з доходністю 16.6%. Для придбання керуючий використав
гроші, що були отримані як платіж за ОВДП (22.07.2019) на суму 718 750,50 грн.
18 серпня були додатково куплені ОВДП (15.05.2019) з доходністю 16.45%. Для придбання керуючий
використав гроші, що були отримані як платіж за ОВДП (14.08.2019) на суму 208 536,25 грн.
Через ризик можливого виводу з лістингу протягом вересня були продані акції Укрсоцбанку (180 000
штук на загальну суму 14 900,00 грн.). Зафіксований збиток склав 73 795,00 грн.
4 квартал
Через ризик можливого виводу з лістингу протягом жовтня були продані акції Укрсоцбанку (200 000
штук на загальну суму 18 656,00 грн.). Зафіксований збиток склав 67 398,90 грн.
20 та 21 жовтня були куплені 9 акцій Мотор-Січ на суму 17 229,00 грн.
20 жовтня були додатково куплені 59 ОВДП (15.05.2019) з доходністю 16.20%.
Через виведення з лістингу протягом листопада були продані акції Укрсоцбанку (1 111 000 акцій на
загальну суму 79 742,00 грн.). Зафіксований збиток склав 455 326,90 грн.
На знижені ціни протягом листопада були куплені акції:
a. Донбасенерго (1 740 штук на суму 19 558,00 грн.).
b. Мотор-Січ (11 акцій на суму 20 425,00 грн.).
На знижені ціни у грудні керуючий ще додатково придбав акції:
a. Мотор-Січ (30 штук на суму 54 850,00 грн.).
b. Укрнафта (200 штук на суму 20 300,00 грн.).

Також протягом року до фонду надійшло платежів за облігаціями Концерну «Хлібпром» та облігаціями
внутрішньої державної позики загальним обсягом 4 964 270,10 грн., відсотків за депозитами обсягом 1
153 792,44 грн. та дивідендів за акціями «Мотор-Січ» у сумі 15 150,00 грн.
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ЗВІТ ЗА ІV КВАРТАЛ 2016 РОКУ
**

***

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 15,4%. 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

Чиста
вартість
активів, грн.

Збалансована

«Соціальний
стандарт»

31 381 067,99

Вартість одиниці
пенсійних
внесків,
грн.
2,90

З початку
1 місяць 3 місяці 6 місяців
діяльності
190,2%

2,1%

3,0%

6,7%

1 рік

13,4%

2 роки

3 роки

Середньорічна
доходність

32,3%

74,5%

9,6%

(дані на кінець 4 кварталу 2016 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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