ЗВІТ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2013 РОКУ
Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"

Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном
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Протягом другого кварталу 2013 року український фондовий ринок продовжив флетовий тренд, започаткований роком раніше. В перший день кварталу індекс акцій знизився на
6,7%, і протягом кварталу на ринку панували незначні висхідні тенденції. У підсумку кварталу індекс УБ порівняно з закриттям попереднього кварталу знизився на 4,1%.
Попри зниження девальваційних очікувань в другому кварталі 2013 року, українська економіка характеризувалася наростаючими дисбалансами в фінансовому секторі на фоні
значного скорочення промисловості (-5,3% за перше півріччя до відповідного періоду попереднього року), зокрема скороченням золотовалютних резервів для підтримання фіксованої
валютної позиції гривні та зростанням дефіциту бюджету за значного податкового тиску на реальний сектор. Одночасно спостерігалися слабка зовнішня ліквідність, зумовлена
скороченням експорту, важкодоступністю зовнішнього фінансування, відсутністю співпраці з МВФ, а також політична невизначеність навколо питання про підписання угоди про
партнерство та співробітництво з ЄС. До флетових тенденцій додавала також нестабільність на зовнішніх ринках, зокрема внаслідок невизначеності навколо згортання програми
кількісного пом’якшення урядом США, що є джерелом очікувань зростання відсоткових ставок на середньостроковому горизонті.
За таких умов доходність фонду «Соціальний стандарт» за звітний період склала -3,68%. Середньорічна доходність фонду на кінець другого кварталу склала 6,25%,
знизившись за період на 71 базисний пункт. Композиційний індекс (пенсійний) протягом звітного кварталу знизився на 0,80%.
Вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду склала 1,64 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 18 053 591,54 грн., знизившись за квартал на 1 119 609,84 грн., або на 5,84%.
За той же час до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 161 936,63 грн., пенсійних виплат було здійснено на суму 575 290,19 грн. Таким чином, чистий відтік грошей з фонду
склав 413 353,56 грн.
За низьких цінових рівнів керуючий фонду здійснював придбання акцій деяких емітентів, а саме Північного ГОКу, Райффайзен банк Аваль, Стаханівського вагонобудівного
заводу, Укрнафти, Шахти Комсомолець Донбасу. Також керуючий проводив активні операції з акціями Центренерго на фоні волатильності їх ціни протягом квітня-травня внаслідок
пожежі на Вуглегорській ТЕС та очікуваннях щодо приватизації енергогенеруючої компанії, що дозволило зафіксувати прибуток у розмірі 10,9% за цими операціями.
Внаслідок виключення акцій Шахтоуправління "Покровське" з лістингу керуючий продовжував вимушено продавати ці цінні папери, проте через їх вкрай низьку ліквідність цей
процес був надто повільним.
У другому кварталі 2013 р. відбулося погашення ОВДП (10.04.2013 р.), що були придбані як інструменти грошового ринку з доходністю 20,15%. Також було зафіксовано /
реалізовано прибуток за ОВДП (29.01.2014 р.), що взимку були придбані пакетами з доходністю на рівні 13% та 17%, шляхом їх продажу з доходністю 11%.
З метою диверсифікації активів було придбано облігації Концерну Хлібпром (серія Е) з доходністю на рівні 20,66%.
Наприкінці квітня завершилося списання заборгованості за облігаціями Черкаської птахофабрики (серія В), внаслідок визнання їх банкрутом, загальним обсягом 115 032,41 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 13,1%.
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
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(дані на кінець 2 кварталу 2013 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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