ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2009 РОКУ
Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"
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Останній місяць першого кварталу пробудив у інвесторів надії про зростання українського фондового ринку та про те, що криза не буде
такою глибокою та тривалою. Хоча початок 2009 року не обіцяв нічого доброго. Ринок продовжував падати. За перші два місяці роботи індекс
ПФТС знизився на 29,84%. Проте, коли 10 березня індекс досяг значення 199,12, ринок нарешті розвернувся і пішов вгору. У результаті
ринок акцій завершив перший квартал з падінням 24,58%.
У свою чергу доходність фонду «Соціальний стандарт» за перший квартал склала -1,24%. Еталон за цей же період продемонстрував
доходність, рівну -11,51%. Таким чином, фонд обіграв ринок на 10,27%.
Середньорічна доходність фонду на кінець першого кварталу склала 6,18%, знизившись з початку року на 0,79%.
Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 1,26 грн. На малюнку представлено динаміку зміни вартості одиниці
пенсійних внесків ВПФ «Соціальний стандарт» та композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку 2006 року.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 9 705 886,58 грн., зменшившись на 3 173,17 грн. або на 0,03%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 428 931,15 грн. та було зроблено пенсійних виплат на суму 293 784,42 грн.
В першому кварталі фонд здійснив такі операції на ринку:
- закриття позиції по акціях «Нижньодніпровського трубопрокатного заводу». Акції були продані за ціною 14 грн. Середня вартість їх
придбання дорівнювала 22,36 грн. Керуючий фондом пішов на фіксацію збитків, оскільки вважав, що акції «Нижньодніпровського
трубопрокатного заводу» ще довго не будуть зростати, і краще перекласти виручені кошти в більш доходні інструменти;
- збільшення позиції «Укрнафти» за рахунок придбання акцій за ціною 72,40 грн. (на кінець кварталу ціна склала 86 грн. Тобто
нереалізована доходність дорівнювала 18,78%);
- збільшення позиції «Західенерго» за рахунок придбання акцій за ціною 203,00 грн. (на кінець кварталу ціна склала 250,00 грн.
Нереалізована доходність дорівнювала 23,15%);
- збільшення позиції «Полтавського ГОКу» за рахунок придбання акцій за ціною 8,75 грн., частину з яких пізніше було продано за ціною
11 грн. Таким чином, реалізована доходність склала 25,71%;
- придбання державних облігацій (дата погашення 1.04.09) з доходністю до погашення 31,12%;
- придбання державних облігацій (дата погашення 23.06.10) з доходністю до погашення 38%.

Керуючий фондом - Птіцин В.Ю.
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ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2009 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 вторинному ринку,
складає 16,0%. Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 20,0%.
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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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Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.
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