
                                                                                                                    

49.3%

19.7%

18.2%

6.5%

4.9%

5.0%

4.2%

ПАТ "Таскомбанк" 0.7%

37.8%

ПАТ "Альфа Банк" 9.5%

ПАТ "Таскомбанк" 8.4%

ПАТ "Ощадбанк" 7.7%

7.5%

4.3%

ПАТ "УкрСиббанк" 0.4%

Акції 6.5%

ПАТ "Райффайзенбанк Аваль" 5.6%

ПАТ "Укрнафта" 0.9%

1.4%

Щомісячний звіт

Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

Дата створення Червень 2009 р. Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного

портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити 

і облігації, облігації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані

в найбільш дохідний сегмент грошового ринку - банківські депозити і облігації; до

50% активів - в державні облігації, що демонструють найвищу дохідність в умовах

зниження відсоткових ставок на грошовому ринку. Цільова доля інструментів в

іноземній валюті - 10% активів.

Код ЄДРПОУ 36274196

Компанія з управління активами ТОВ "КУА "ОТП Капітал"

Адміністратор ТОВ "АЦПО"

30 листопада 2018 року

Банк-зберігач ПАТ "УкрСиббанк"

Показники діяльності Дохідність фонду

Чиста вартість активів 130 235 126.83 грн. За період У річних

Сума пенсійних внесків за період 1 232 025.20 грн. 1 місяць 1.0% 12.6%

Кількість учасників 40 713 6 місяців 6.0% 12.4%

Сума пенсійних виплат за період 188 645.83 грн. 3 місяці 2.9% 12.2%

Динаміка одиниці пенсійних внесків

Кількість вкладників - фіз. осіб 18 099 1 рік 10.3% 10.3%

Кількість вкладників - юр. осіб 45 З початку року 9.4% 10.3%

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків 3.93424 З початку діяльності 293.4% 15.6%

Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)

ОВДП з погашенням в 2019 р.

ОВДП з погашенням в 2021 р.

ОВДП з погашенням в 2020 р.

ОВДП з погашенням в 2022 р.

Корпоративні облігації

ПАТ "Кредобанк"

03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д

Тел./факс: (044) 492 34 69

E-mail: capital@otpbank.com.ua

Сайт: www.otpcapital.com.ua

88.6%₴

$

Інструменти в гривні 

Депозити та грошові кошти

ПАТ "Банк Південний"

ПАТ "Ідея Банк"

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40

Тел./факс: (044) 537 66 57

E-mail: info@acpo.com.ua

Сайт: www.acpo.com.ua 
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Юрій Олексієнко, 

Керівник департаменту з 

питань інвестиційної 

діяльності

Інші

ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами)

ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку"

Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. 

(безстрокова)

Консультація: (044) 492 34 69

E-mail: pension@otpbank.com.ua

Сайт: www.otppension.com.ua

В листопаді не було заплановано засідань правління з монетарної політики НБУ, тому облікова ставка не змінилася. Сформований в жовтні по

державних облігаціях (ОВДП) рівень дохідностей в області 19-19.4% залишився і в листопаді, як на первинному, так і на вторинному ринках. В

банківській системі почав відчуватися дефіцит ліквідності, тому фінансові установи підняли ставки на більш короткі періоди розміщень – в області 3-

х місяців, де депозитні дохідності могли досягати 19%. Загалом, середній рівень процентних ставок в банківській системі України по депозитах

(індекс UIRD) продовжив зростання в листопаді, однак вже меншими темпами ніж в попередні місяці – індекс річних ставок зріс до 15.6% (+0.2%).

Український ринок акцій в листопаді продовжив зростання, піднявшись на 0.4% по індексу української біржі та на 1.5% по індексу ПФТС.

Причиною зростання стала позитивна фінансова звітність за 9М2018 більшості ліквідних представників українського ринку акцій. Звітність з’явилася

в останні дні попереднього місяця, однак реакція ринку трансформувалася і на поточний місяць: акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" зросли на 4.5%,

а акції ПАТ "Укрнафта" на 8.8%.

На валютному ринку в листопад переважали продавці валюти. Серед тактичних причин варто виділити дефіцит гривневої ліквідності. До більш

стратегічних факторів відносяться нормалізація ситуації з фінансовою допомогою з боку західних партнерів та розміщення урядом єврооблігацій.

Відтак, під завершення звітного періоду, гривні вдалося зрости майже на 2%, з 28.2 до 27.7 UAH/USD. Однак наприкінці листопада стався конфлікт

в азовському морі наслідком якого стало запровадження військового ставну в кількох областях України. Військовий стан суттєво налякав валютний

ринок, що разом з спекулятивно налаштованими учасниками ринку спровокували доларове ралі і за останні дні листопада курс гривні знизився з

27.7 до 28.4 UAH/USD. Такими чином, протягом звітного місяця, гривня знизилася по відношенню до долара на 0.7%. 

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 28.5 млн. грн. В свою

чергу придбано з вищою дохідністю облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 31.5 млн. грн. З яких майже 5 млн. грн. було

направлено в доларові ОВДП, що дозволило збільшити валютну позицію в портфелі фону до 11.4%. Валютні інструменти забезпечать додаткову

мінімізацію ризиків від потенційної девальвації в складний для гривні зимовий період. Інший активний напрямок дій інвестиційного департаменту

"ОТП Капітал" стосувався розміщення коштів фонду на високодохідні депозити: 4.8 млн. грн. були направленні в ПАТ "Ощадбанк", 0.3 млн. грн. в

ПАТ "Альфа Банк".

  Дохідність фонду у листпаді становила 1.0%, або 12.6% річних.

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 116 від 26.03.2009.

Вказана дохідність не є прогнозом дохідності чи гарантією збільшення доходів учасників недержавного пенсійного фонду в майбутньому, 

а лише показником вже отриманої історичної дохідності за вказані періоди.

Контакти

Коментар

Інструменти в доларі 11.4%
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