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Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном
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Перший квартал 2012 р. був багатим на непересічні рішення для подолання проблем європейської економіки, які були значним джерелом невизначеності на
світових фінансових ринках протягом останніх років.
Ключовим фактором, що сприяв переоцінці валютних ризиків на світовому ринку, стала реструктуризація боргу Греції перед приватними інвесторами, що була
умовою виділення другого пакету фінансової підтримки Греції з боку ЄС та МВФ наряду з запровадженням плану бюджетної економії. Це дозволило значною мірою
локалізувати економічні проблеми Греції, що загрожували економіці єврозони протягом останніх років. Після досягнення домовленостей про реструктуризацію
боргів глава ЄЦБ Маріо Драгі заявив, що найгірше для економіки єврозони вже позаду і протягом 2012 р. її очікує повільне відновлення.
Підписання главами ЄС нового бюджетного пакту ЄС, що покликаний підвищити фінансову дисципліну країн-учасниць союзу, рішення про збільшення фонду
порятунку єврозони з 500 до 800 млрд. євро стали додатковими довгостроковими інструментами забезпечення стабільності економіки в регіоні.
Проте прийняте ЄС в січні 2012 р. ембарго на імпорт сирої нафти з Ірану з липня слідом за США з метою скорочення джерел фінансування ядерної програми
грозить перебоями постачання нафти з Ірану та може призвести до різкого росту світових цін на нафту. На думку глави МВФ К. Лагард це може стати причиною
наступної хвилі кризи світової економіки.
Але схоже, світовий фондовий ринок втомився від негативу, і як тільки з’явилися перші ознаки подолання боргових проблем, інвестори змінили своє ставлення
до ризику і почали купувати акції. Як наслідок, індекси провідних бірж світу у першому кварталі показали значне зростання. Так, наприклад, індекс S&P піднявся за
квартал на 10,29%.
На жаль, український фондовий ринок не помітив світового ралі і продовжував коливатися в достатньо широкому діапазоні 1350-1550, закінчивши перший
квартал падінням на 2,53% (індекс Української біржі).
За таких умов еталон (відносний композиційний індекс ринку) у першому кварталі показав доходність 3,18%. При цьому доходність фонду «Соціальний
стандарт» за цей же період склала 5,51%.
Середньорічна доходність фонду на кінець першого кварталу склала 10,68%, збільшившись за період на 47 базисних пунктів. Вартість одиниці пенсійних
внесків на кінець звітного періоду склала 2,01 грн. На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 23 572 285,63 грн., збільшившись за квартал
на 1 508 015,27 грн., або на 6,83%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 518 516,82 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 237 503,48 грн. Таким чином, чистий
притік грошей до фонду склав 281 013,34 грн.
Результат, показаний фондом у першому кварталі, а саме виграш у відносного композиційного індексу, став наслідком обраної стратегії, коли під час падіння
ринку керуючий намагався підтримувати максимально дозволену квоту по акціях.
У звітному періоді керуючий знову був вимушений вивести з портфеля акції емітента, що були виключені з лістингу. Цього разу це були акції Харцизького
трубного заводу. І не важливо, що керуючий при цьому зафіксував збиток (адже акції впали під час обвалу ринку), не важливо, що емітент має гарні фінансові
показники і справно виплачує дивіденди, головне, що було виконано вимогу діючого законодавства, що «захищає» інтереси учасників пенсійного фонду.
Під час просідання ринку, а також після продажу акцій «Харцизького трубного заводу», коли відкривалася квота, керуючий купував до портфеля фонду акції
«Донбасенерго», «Центренерго», «Укрнафти», «Стаханівського вагонобудівного заводу» та «Райффайзен Банку Аваль».
З метою зниження ризиків частина грошей з депозитів була інвестована у низку державних цінних паперів з доходностями 17,23% (погашення 21.08.2015),
17,92% (погашення 25.08.2015) та 16,90% (погашення 29.01.2014).
І нарешті після набрання чинності змін до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» керуючий отримав змогу придбати до портфелю пенсійного фонду
банківський метал, а саме золото, що він і зробив у звітному кварталі. Придбання цього активу було зумовлено двома причинами: по-перше, можливою
девальвацією гривні, вірогідність якої достатньо висока, а, по-друге, тим, що в умовах кризового стану світової економіки попит на цей актив зі сторони інвесторів
буде зростати, що призведе до зростання його ціни і в доларовому виразі.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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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 9,0%.
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.
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(дані на кінець 1 кварталу 2012 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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