ЗВІТ ЗА ІI КВАРТАЛ 2012 РОКУ
Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном

Початок діяльності – 10 травня 2005 р.
Динаміка

Фонд

Доходність за 2 квартал
2012 року
Доходність за 2011 рік
Середньорічна доходність

Композиційний
індекс ринку

-7,0%

-5,6%

-15,3%
9,2%

-10,4%
12,5%

8,1%
від΄ємн.
від΄ємн.
-0,9%
0,77
0,83

8,0%
від΄ємн.
від΄ємн.

Показники ризику*

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

Вкладення за класами активів

Найбільші позиції портфеля

Грошові кошти та депозити
Акції

8

Корпоративні облігації

6

6,0

6,0
5,1

Державні облігації
Банківські метали

4%
22%

5,5
4,7

4

22%
2

Центренерго
(CEEN)

Донбасенерго
(DOEN)

ОВДП (пог .
25.08.15)

37%

ОВДП (пог.
21.08.15)

15%

Мотор-Січ
(MSICH)

0

Тоді як початок 2012 р. характеризувався рішеннями, що стали гарною платформою для подолання проблем та стабілізації європейської економіки, що було
джерелом оптимізму для інвесторів на світових фінансових ринках і давало позитивні імпульси для зростання, у другому кварталі 2012 р. були нерівномірні
тенденції, що супроводжувалися корекцією ринку протягом квітня-травня та зростанням у червні.
Відхід від локального мінімуму ринку відбувся зокрема після більше місяця політичної нестабільності в Греції з приходом лівих сил, яку було подолано з
формуванням уряду, який взяв на себе зобов’язання щодо виконання вимог на економічну стабілізацію, та прийняття рішення про виділення допомоги Іспанії на
рекапіталізацію банків з боку країн єврозони. Слід зауважити, що виділення підтримки носить короткостроковий характер розв’язання фіскальних проблем Іспанії,
які в червні відобразилися у зниженні рейтингу Іспанії з «А3» до «Ваа3» з можливим подальшим переглядом.
В другому кварталі 2012 р. український фондовий ринок слідував світовим трендам з достатньо стрімким падінням у перші два місяці та зростанням у червні.
Ці тенденції також відображають покращення ліквідності на ринку внаслідок емісії з боку НБУ. Позитивним імпульсом також стало успішне проведення чемпіонату
футболу Євро-2012 – події, націленої на покращення інвестиційної привабливості України. За підсумками нерівномірного за тенденціями кварталу індекс Української
біржі знизився на 32%.
За таких умов доходність фонду «Соціальний стандарт» за цей же період склала -7,25%. Середньорічна доходність фонду на кінець другого кварталу
склала 9,14%, знизившись за період на 154 базисних пунктів.
Вартість одиниці пенсійних внесків на кінець звітного періоду склала 1,87 грн. На малюнку представлено динаміку зміни вартості одиниці пенсійних внесків
ВПФ «Соціальний стандарт» та композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку діяльності фонду.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 21 532 957,84 грн., знизившись за квартал на 2 039 327,79 грн., або на 8,65%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 306 084,49 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 660 543,54 грн. Таким чином, чистий
відтік грошей з фонду склав 354 459,05 грн.
На падінні ринку, коли вартість привабливих емітентів падала, і одночасно в портфелі відкривалася квота за акціями, керуючий купував до портфеля фонду
акції Алчевського металургійного комбінату, Донбасенерго, Стаханівського вагонобудівного заводу та незначні пакети інших емітентів.
За умов значного короткострокового коливання вартості акцій «Райффайзен банк Аваль», керуючий здійснював продаж цього активу на зростанні з
подальшим викупом на падінні ціни акцій.
У другому кварталі 2012 р. відбулося погашення ОВДП, а також частини облігацій Укргазбанку в рамках реструктуризації боргу.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.

www.kinto.com ліцензія ДКЦПФР АГ 572107, строк дії ліцензії - до 28.01.2016 р.

ЗВІТ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2012 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 14,3%.
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 2 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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