ВДПІФ «КІНТО-Казначейський»
стратегія на всі часи
Сьогодні багато хто цікавиться, чи існують інструменти,
які здатні генерувати стабільний прибуток. Хтось
починає придивлятися до золота, хтось вивчає ринок
акцій, а дехто просто вишукує більш високі процентні
ставки по банківських депозитах. Звичайно, будь‐який
з цих інструментів дозволяє непогано заробити, але як
правило, в різні періоди. Акції зростали надзвичайно
швидкими темпами у 2003‐2008 рр. Натомість золото і
банківські депозити в цей період дозволяли заробляти
значно менше.
З 2008 року спостерігається протилежне ‐ ринок акцій
достатньо слабкий, а золото стабільно зростає в ціні.
Якщо надалі в економіці спостерігатиметься ріст, гроші
будуть перетікати із захисних активів в акції. Якщо
знову розпочнеться фаза зниження – навпаки. Щоб не
гадати,
який
сценарій
справдиться,
треба
використовувати в
інвестиційній стратегії одразу
декілька різних інструментів, які по‐різному
поводяться в один і той же період часу. Інвестиційний
портфель з акцій, банківських металів, інструментів з
фіксованим доходом (облігацій) та депозитів у
співвідношенні 30:30:30:10 почуватиметься набагато
краще за кожний окремий актив.

Тестування такої інвестиційної стратегії в ретроспективі
останніх 40 років на даних американського ринку
продемонструвало доходність, яка перевищила і акції, і
облігації, і банківські метали. Пояснення просте ‐
різновекторна поведінка активів з портфеля фонду. У
випадку зниження ціни одного активу, доход приносить
актив, що у цей час зростає. А дотримання
співвідношення активів у частках 30:30:30:10 значно
нівелює ризики зниження активу, який вже зріс, та
дозволяє отримати вигоду від зростання активу, який
знижувався перед тим. Саме цей безперервний процес
«інвестиційного серфінгу» і створює умови для
отримання стабільної прийнятної доходності у
середньостроковій перспективі.
Пропонуємо Вам новий фінансовий продукт – ВДП
інвестиційний фонд «KІНТО‐Казначейський», який
реалізовуватиме заявлену стратегію. Цей фонд може
стати головним ядром будь‐якого інвестиційного
портфеля.
Купити та продати інвестиційні сертифікати фонду
можна будь‐якого робочого дня.
Мінімальна сума інвестування – 1000 грн.

Позитивний сценарій розвитку світової
економіки

«КІНТО-Казначейський»

•

Інвестування в акції, інструменти з фіксованим доходом та
банківські метали у співвідношенні - 30%:30%:30%

•

Обов’язкове щорічне перебалансування портфеля

•

Ситуативне перебалансування при відхиленні інструменту на 10 п.п.

Позитивний сценарій розвитку світової
економіки

Позитивний сценарій розвитку світової
економіки

9 комплементарний інструмент до банківського депозиту
9 збалансованість параметрів доходність/ризик
9 стопроцентна ліквідність

Стратегія на всі часи

Дякуємо за увагу!

Аналітичні дані приведені компанією ПрАТ «КІНТО». НКЦПФР не несе відповідальність за зміст наведеної
аналітичної інформації. Точка зору НКЦПФР може відрізнятися від точки зору, приведеної в аналітичній
інформації.
Вартість інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати
інвестування у минулому не гарантують доходи в майбутньому, держава не гарантує прибутковості інвестицій у
інвестиційні фонди. Ознайомитись з Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів ВДПІФ «КІНТО-Казначейський»
можна на сайті www.kinto.com. Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на
фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами),
ліцензія АГ №572107, видана ДКЦПФР 28.01.2011 р., строк дії ліцензії – до 28.01.2016 р.

