ЗВІТ ЗА 2012 РІК
Недержавний пенсійний фонд
«Соціальний стандарт»

У 2012 році фондовий ринок продовжив тенденцію на зниження, що розпочалася в березні 2011 р.
після попереднього дворічного зростання. При цьому український ринок з початку 2012 р. перестав слідувати
світовим тенденціям, і попри зростання світових ринків завдяки низці заходів з подолання проблем ключових
економік світу протягом року, продовжував падіння.

Основною причиною «ізольованості» українського фондового ринку від світових стала
неспроможність уряду врегулювати внутрішні проблеми економіки, що продовжують накопичуватися і
сповільнюють економічний розвиток, що проявилося в невиконанні умов МВФ, з одночасним погіршенням
стосунків з ЄС, зокрема через порушення низки кримінальних справ проти представників опозиції. Це
вплинуло на зниження інвестиційного рейтингу країни і стало негативним сигналом для зовнішніх інвесторів.
Результат зростання ринку від позитивного імпульсу з боку успішного проведення чемпіонату
футболу Євро-2012 – події, націленої на покращення інвестиційної привабливості України, був затьмарений
монетарною політикою уряду, спрямованою на втримання курсу гривні у передвиборчий період на фоні
девальваційних очікувань та зростаючого дисбалансу в зовнішній економічній діяльності. Це стримувало обіг
коштів в економіці, оскільки фінансові ресурси громадян були конвертовані в іноземну валюту в очікуванні
девальвації. Не додавала до інвестиційної привабливості також фіскальна та боргова політика уряду, що
базувалися на передвиборних обіцянках, які стримували проведення непопулярних реформ, з довготривалим
безрезультативним процесом домовленостей про новий стабілізаційний кредит між урядом та МВФ.
Наприкінці року відбувся перегляд рейтингів суверенного дефолту України в сторону зниження.
Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг за міжнародною шкалою в національній та іноземній валюті з
«В+» до «В» з прогнозом «негативний», Moody’s – з «В2» до «В3» з прогнозом «негативний», називаючи
причинами слабку інституційну стійкість, брак зовнішньої ліквідності та негативні прогнози щодо розвитку
економіки.
Важливим фактором зниження ліквідності ринку була непослідовна монетарна політика НБУ,
внаслідок чого протягом другої половини року в Україні відбувалася повзуча девальвація. Таким чином, до
жовтня інвестори зайняли очікувальну позицію, внаслідок чого обсяги торгів на ринку різко скоротились.
Після виборів ситуація суттєво не змінилася, а девальваційні очікування продовжували стримувати обіг
коштів в економіці.
У підсумку за 2012 рік індекс Української біржі знизився на 34.8%, а індекс ПФТС – на 38.5%.
В таких ринкових умовах доходність пенсійного фонду «Соціальний Стандарт» з початку року склала
-10.1%. При цьому композиційний індекс ринку (пенсійний) знизився на 12.8%. Вартість одиниці пенсійних
активів на кінець звітного періоду склала 1.72 грн. На малюнку представлено динаміку зміни вартості
одиниці пенсійних активів ВПФ «Соціальний стандарт» та композиційного індексу ринку (у відносних
одиницях) з початку діяльності фонду.
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Рис.1. Динаміка зміни вартості одиниці пенсійних активів і композиційного індексу ринку (в
відносних одиницях).
На кінець звітного року середньорічна доходність фонду склала 7.32%, зменшившись на 289 базисних
пунктів порівняно з попереднім роком.
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Рис.2. Динаміка середньорічної доходності
За 2012 рік чисті активи фонду «Соціальний Стандарт» скоротилися на 11.71%, або на
2,584,286.28 гривень, і на кінець року склали 19 479 984.08 гривень. При цьому чистий відтік пенсійних
грошей, а саме пенсійні внески (у розмірі 1,540,186.75 гривень) за вирахуванням пенсійних виплат (у розмірі
1,968,375.29 гривень), склав 428,188.54 гривень. Динаміка зміни вартості чистих активів фонду представлена
на Рис.4. На Рис.5 показана динаміка пенсійних внесків і пенсійних виплат.
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Вартість чистих активів

23 617,7 тис.грн.
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Рис.3. Динаміка вартості чистих активів
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Рис.4. Динаміка пенсійних внесків
Найбільш суттєві витрати, які відбулися в фонді у 2012 році, були такими:
•
•
•
•

Транзакційні витрати
Послуги адміністратора
Послуги зберігача
Послуги компанії з управління активами

17,189.50 гривень
294,254.19 гривень
108,284.61 гривень
411,545.58 гривень

Таким чином, у 2012 році фонд отримав інвестиційний збиток у розмірі -1,247,609.66 гривні.
За умов зниження ринку та, як наслідок, скорочення частки акцій в портфелі, протягом 2012 року до
портфелю фонду здійснювалася купівля акцій зі значним потенціалом зростання. Протягом року було
придбано акції таких компаній як Азовсталь, Алчевський металургійний комбінат, Донбасенерго,
Райффайзен банк Аваль, Стаханівський вагонобудівний завод, Укрнафта, Центренерго, Шахта «Комсомолець
Донбасу».
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За умов значної волатильності акцій деяких емітентів керуючий здійснював активне управління,
продаючи їх на зростанні ціни з подальшою купівлею на падінні.
На жаль, протягом року керуючий на вимогу діючого законодавства був вимушений продавати деякі акції
(Харцизький трубний завод та АвтоКрАЗ) внаслідок того, що вони були виведені з лістингу біржі,
незважаючи на падіння їх ціни, тим самим фіксуючи збитки.
Щодо акцій АвтоКрАЗ, то внаслідок корпоративного конфлікту в компанії рішенням НКЦПФР в лютому
2011 р. обіг цінних паперів емітента був тимчасово призупинений, внаслідок чого через недостатній обсяг
торгів на ринку акції були виключені з біржового лістингу. Це, у свою чергу, зобов’язувало керуючого фонду
вивести акції емітента зі складу активів фонду, що було неможливим внаслідок відсутності торгів цими
цінними паперами на біржі. І лише після дозволу Комісії щодо поновлення обігу акцій АвтоКрАЗ у третьому
кварталі 2012 р. став можливим продаж акцій. Таким чином, протягом липня-серпня акції були повністю
продані з портфеля фонду.
На вимогу чинного законодавства з середини року почало здійснюватися списання заборгованості
Черкаської птахофабрики перед фондом (у 2012 р. списано 2/3 заборгованості, а саме 77 214,20 грн. з
115 032,41 грн.). Також у 2012 р. відбулося остаточне погашення облігацій Укргазбанку (серії D) в рамках
реструктуризації боргу.
Щодо решти 60% портфелю фонду, то на фоні погіршення стану банківської системи через ризики
неповернення депозитів керуючим було прийнято рішення перекласти частину інвестицій в більш надійний
клас активів, а саме з депозитів в державні цінні папери – їх частка протягом 2012 р. зросла на 20%. 2012 р.
виявився активним з точки зору операцій на ринку облігацій. Інвестиції в валютні облігації внутрішньої
державної позики та золото дали можливість захеджувати портфель фонду від девальвації, очікування якої
панували на ринку починаючи з осені 2011 р. Таким чином в умовах тривалої економічної кризи в
національній та світовій економіці дії керуючого були спрямовані на забезпечення мінімізації ризиків
портфеля фонду.
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