ЗВІТ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2014 РОКУ
Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном

Початок діяльності – 10 травня 2005 р.
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Показники ризику*

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

Вкладення за класами активів (на 1.07.2014 р.)

Найбільші позиції портфеля (на 1.07.2014 р.), %

Грошові кошти та депозити

8

Акції
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Корпоративні облігації
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Державні облігації
Банківські метали
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(погашення
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(погашення
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Мотор-Січ

Центренерго

Донбасенерго

Золото

30%

ОВДП
(погашення
27.05.15)

0

9%

Другий квартал 2014 року видався вкрай насиченим економічними та політичними подіями. Саме в цей період було обрано нового Президента
України, знижено мита для українських товарів на європейському ринку та підписано економічну частину угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Цей
час був найбільш успішним з точки зору залучення зовнішнього фінансування на вигідних умовах, таких як емісія 5-річних єврооблігацій під гарантію
уряду США у розмірі 1 млрд.дол. під 1,84%, підписання меморандуму щодо нової програми співпраці з МВФ, в рамках якої планується виділити 17
млрд.дол. кредиту, перший транш якого у розмірі 3,2 млрд.дол. було залучено в травні. Програма співправці передбачає значні інституційні зміни та
впровадження ефективних структурних реформ, які є нагальними для покращення загального економічного стану держави та окремих секторів
економіки. В цей час спостерігалися здебільшого висхідні тенденції на фондовому ринку.
З іншого боку, стримуючим зростання ринку та відновлення економіки фактором була військова агресія Росії на Сході України, а також пік
девальваційних процесів на початку кварталу, коли курс гривні до долара сягав позначки 12,57. До кінця кварталу курс гривні дещо стабілізувався,
знизившись до відмітки 11,87, що відповідає девальвації на рівні 48,5% з початку року.
У підсумку кварталу індекс УБ зріс на 20,3%, тоді як з початку року – на 34,8%. Це дозволило фонду збільшити свою доходність за рахунок
раніше здійснених інвестицій в акції українських емітентів практично на максимумі дозволеної квоти. Так, доходність фонду «Соціальний стандарт» за
звітний період склала 9,5%, а з початку року 23,9%. При цьому середньорічна доходність на кінець другого кварталу склала 8,23%, зрісши за період
на 86 базисний пункт. В свою чергу композиційний індекс (пенсійний) протягом звітного кварталу зріс на 13,39%.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 2,06 грн. На малюнку представлено динаміку зміни вартості одиниці
пенсійних активів ВПФ «Соціальний стандарт» та композиційного індексу ринку (у відносних одиницях) з початку діяльності фонду.
На кінець звітного кварталу вартість чистих активів фонду склала 22 180 751,85 грн., зрісши за квартал на 1 781 260,92 грн., або на 8,7%. За той
же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 138 130,50 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 286 949,39 грн. Таким чином, чистий
відтік грошей з фонду склав 148 818,89 грн.
З метою фіксації прибутку та зменшення частки акцій до дозволеної квоти (частки емітента в фонді), при якій було б можливо проводити активні
операції, керуючий здійснював продаж акцій Донбасенерго (реалізована доходність за період на рівні 69,6%), Центренерго (доходність 45,64%) та
Мотор Січ (доходність 25,26%).
Внаслідок виключення акцій "Алчевського металургійного комбінату" з лістингу керуючий був вимушений продати ці цінні папери попри їх низьку
ціну та ліквідність.
Частину виручених ресурсів фонду було інвестовано в акції деяких емітентів на низьких цінових рівнях, зокрема Райффайзен банк Аваль та
Азовсталь.
Протягом кварталу було погашено доларові ОВДП (21.05.2014 р.), реалізована доходність за якими склала 31,4%, що дозволило реалізувати
девальваційні очікування.
Також протягом кварталу до фонду надійшло купонних платежів за облігаціями Концерну «Хлібпром», «Мегабанк» та облігаціями внутрішньої
державної позики загальним обсягом 277 430,79 грн., відсотків за депозитами обсягом 186 179,01 грн. та дивідендів за акціями Харківського
тракторного заводу та Райффайзен банку Аваль загальним обсягом 231 525,07 грн.

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 15,8%.
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

Вартість
чистих
активів, грн.

Збалансована

«Соціальний
стандарт»

22 180 751,8
5

Вартість одиниці
пенсійних
З початку
1
3 місяці 6 місяців
діяльності місяць
внесків,
грн.
2,06

106,1%

1,1%

9,5%

23,9%

1 рік

25,8%

2 роки

3 роки

Середньорічна
доходність

10,4%

-6,8%

8,2%

(дані на кінець 2 кварталу 2014 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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