
Шановний акціонере! 
 
20 липня 2016 року на Загальних зборах акціонерів ІФ «Синергія-5» акціонери, що були 
присутні на зборах (~ 60%), ухвалили рішення про подовження діяльності Фонду на 2 роки. 
 
Таке рішення було ухвалено на підставі аналізу, що пропонується Вашій увазі. 
 
 
РЕЗЮМЕ: 
 
Поточні низькі ціни українських акцій відображають негативне сполучення одразу двох 
факторів, які підсилюють один одного, - слабких поточних фінансових показників емітентів 
та високих ризиків інвестування в Україну. 

Циклічність процесів, що завжди притаманно економіці, з плином часу приведе до 
нівелювання обох цих негативних факторів: фінансові показники емітентів стануть 
радикально кращими, а ризики інвестування в Україну суттєво зменшаться. 

Як наслідок, ціни на акції українських компаній зростуть на внутрішньому фондовому 
ринку принаймні в рази. 
 
 
ПОЯСНЕННЯ: 
 
1. ЩО ВІДБУВАЛОСЯ: 
 

- Світова економічна криза (2007-2008), експортоорієнтований характер вітчизняної 
економіки. 

Ціни на всі види сировини та сировинної продукції на світових ринках знижувалися (у 
1,5-3,0 рази). Так, за період з початку 2013 р до кінця 2015 р нафта знизилася зі 
105,1 до 36,5 доларів США за барель, залізна руда – зі 142,5 до 40,0 доларів США за 
тонну, експорт української сталі з 533,0 до 254,0 доларів США за тонну. Знизився 
попит і в цілому на більшість експортної продукції, який для України становив майже 
50% ВВП (у середньому по світу цей показник складає 33%). Зменшився обсяг 
валютних надходжень від продажу експортної продукції до країни. У підприємств 
знизилася виручка та прибутки на тлі зростання частки відрахувань на погашення 
валютних кредитів. 

Зменшення виробництва та доходів експортоорієнтовних секторів української 
економіки потягло за собою й зменшення виробництва та доходів інших галузей 
економіки; 

- Розрив економічного співробітництва з країнами СНД, військові дії на Сході країни. 

Анулювання замовлень та введення мита на продаж української продукції з боку Росії 
та країн СНД спричинило зменшення реалізації цієї продукції, а отже, й доходів 
вітчизняних підприємств. (Наприклад, з 2012 до 2015 р. Україна скоротила експорт до 
Росії на 98 млрд доларів США). Для деяких секторів (хімічна промисловість, 
машинобудування, виробництво труб) Росія була основним партнером та ринком збуту 
продукції. Оскільки процес переорієнтації продукції та пошуку нових ринків не 
завершився, це впливало на доходи компаній. 

Військова агресія зі сторони Росії призвела до зменшення реалізації продукції 
українськими компаніями через втрату території, населення, потужностей, розрив 
виробничих зв’язків, додаткових витрат держави (приміром, з купівлі закордонного 
вугілля) тощо; 

- Імпортозалежність української економіки. 

Висока частка критичного імпорту (наприклад, енергоносіїв), малі золотовалютні 
резерви на тлі суттєвого зовнішнього боргу, зменшення прямих та портфельних 
інвестицій, у тому числі закордонного споживчого кредитування, призвели до 
від’ємного сальдо платіжного балансу та вразливості держави; 

- Додаткові внутрішні чинники (тіньова економіка, корупція, законодавче поле). 

Продовжували негативно впливати на конкурентоспроможність держави та не сприяли 
іноземним інвестиціям. 



 

Як наслідок дій усіх цих факторів, Україну охопила криза, а номінальний ВВП зменшився зі 
183,3 млрд доларів США у 2013 році до 77,4 млрд. доларів США у 2015 році. Для відновлення 
конкурентоздатності країни в 3,2 рази девальвувала гривня. На цьому ґрунті зросла інфляція 
та зменшилася купівельна здатність населення, що, у свою чергу, призвело до зменшення 
виробництва товарів, які споживає населення. 
 
 
2. ЩО Є В ДАНИЙ ЧАС ТА ПРОГНОЗИ: 
 
Тим не менш, негативна дія на фондовий ринок більшості із зазначених чинників уже 
припинилася. За кілька років нівелюється вплив й інших негативних факторів. А отже, 
врешті-решт, це має неодмінно привести до збільшення вартості портфеля фонду «Синергія-
4». 
 
Ця точка зору ґрунтується на аналізі процесів, що мали місце в економіці в 2015 році: 

- Україна здійснила реструктуризацію зовнішніх зобов’язань, уникла дефолту та 
отримала кредити МВФ; 

- країна вийшла на профіцитний зовнішній торговий платіжний баланс, поточні доходи 
держави від експорту продукції перевищили видатки на імпорт. Збільшився експорт 
сільськогосподарської продукції, продукції легкої промисловості, інтелектуальної 
діяльності тощо; 

- Україна позбавилася залежності від російського газу за рахунок диверсифікації 
постачальників (обсяг закупок газу в Росії у 2015 році склав 0 млрд куб. метрів); 

- стабілізувався валютний курс. 
 
Надалі: 

- відновляться виробничі зв’язки між підприємствами; 

- з’являться нові ринки збуту, у тому числі через зростання світового попиту. Цей 
процес уже відбувається, про що свідчить зростання цін на сировинні ресурси на 
світових ринках, яке за прогнозами триватиме; 

- реальна економіка почне відновлюватися і через наявність існуючих вільних 
потужностей, які не потребують суттєвих інвестицій; 

- бойові дії та нестабільність на Сході припиняться або ж суттєво зменшаться; 

- в країні будуть проведені інституційні реформи правової та фіскальної систем, 
лібералізація фінансової звітності, приватизаційні процеси; 

- нарешті буде завершена пенсійна реформа, що триває з 2003(!) року. 
 

Як наслідок, ціни на внутрішньому ринку зростуть (як завдяки росту реальної економіки, так 
і за рахунок фактору інфляції), що позитивно для підприємств. Темпи ж інфляції суттєво 
скоротяться, що сприятиме відновленню платоспроможного попиту з боку населення. 

ВВП країни, пройшовши дно у середині 2015 року, надалі ймовірно зростатиме. 

За рахунок покращення макроекономічної ситуації відновляться фінансові показники 
підприємств, що значно посилить зацікавленість інвесторів до фондового ринку. 

За рахунок більш сприятливої ситуації в Україні та покращення інвестиційного клімату 
(лібералізація законодавства та проведення реформ) зміниться ставлення інвесторів і до 
ризиків інвестування в Україну. 

Цьому сприятиме й дуже низька оцінка вартості вітчизняних цінних паперів, які за всіма 
порівняльними та абсолютними коефіцієнтами є суттєво недооціненими. А тому вони можуть 
суттєво зрости в ціні навіть протягом декількох наступних років. Як приклад, українські 
компанії сільського господарства та виробництва продовольчих товарів, що представлені на 
Варшавській фондовій біржі, вже у 2015 році продемонстрували 56% валютну доходність 
(індекс WIG-Ukraine). 
 



Окремо варто наголосити на перспективах фондового ринку після практичного 
запровадження державної накопичувальної пенсійної системи (проект Закону зареєстровано 
у Верховній Раді України 6 травня 2016 р. за № 4608). 

Саме після запуску 2-го рівня пенсійної системи на «арену» вийдуть державні й недержавні 
пенсійні фонди, а це не лише «ковток повітря» для фондового ринку, а спусковий гачок, що 
зрушить справу з мертвої точки. 

Слідом за українським капіталом на фондовий ринок надійдуть гроші від закордонних 
інвесторів. 

Приплив зовнішніх фінансових ресурсів додатково підвищить попит на акції українських 
підприємств і, відповідно, сприятиме зростанню їхньої курсової вартості. 

Запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні з дозволом інвестувати в цінні папери 
найбільших вітчизняних підприємств за якихось 2-3 роки створить прорив у діяльності 
фондового ринку та корпоративного сектору економіки. 

Кардинально зміниться корпоративна культура емітентів. За рахунок детінізації на порядок 
збільшиться капіталізація фондового ринку та в рази обсяг ВВП країни. 
 
Головний ж плюс для ІФ «Синергія-5» полягатиме в тому, що при надходженні навіть 
порівняно невеликої суми «пенсійних» грошей потужне зростання фондового ринку стане 
майже незворотнім процесом. 


