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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"

31 травня 2018 року

Банк-зберігач ПАТ "УкрСиббанк"

Показники діяльності Дохідність фонду

Чиста вартість активів 117 051 815.45 грн. За період У річних

Сума пенсійних внесків за період 1 217 593.47 грн. 1 місяць 0.6% 7.2%

15.8%

Сума пенсійних виплат за період 232 329.54 грн. 3 місяці 1.9% 7.7%

Кількість учасників 36 004 6 місяців 4.0% 8.2%

ОВДП з погашенням в 2018 р.

Динаміка одиниці пенсійних внесків

Кількість вкладників - фіз. осіб 13 525 1 рік 9.8% 9.8%

Кількість вкладників - юр. осіб 43 З початку року 3.2% 7.9%

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків 3.71163 З початку діяльності 271.2%

Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)

ОВДП з погашенням в 2020 р.

ОВДП з погашенням в 2021 р.

ОВДП з погашенням в 2022 р.

ОВДП з погашенням в 2019 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

ПАТ "Альфа Банк"

100.0%₴

$

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 травні ситуація на фінансових ринках залишалася стабільною. Комітет з монетарної політики НБУ на травневому засіданні зберіг поточну облікову

ставку на рівні 17%. Інфляція в травні впала до нуля порівняно з 13.1% в квітні. Зменшення темпів інфляція знаходиться в межах прогнозу НБУ та

відповідає позитивним очікуванням щодо впливу монетарної політики, яка проводиться регулятором. Ринок ОВДП в травні перебував на вже звичному

для себе рівні: короткострокові облігації мали дохідність в діапазоні 17%-17.5%, а довгострокові облігації - в діапазоні 16.1%-16.8%. Ставки на

короткострокові депозити залишилися без змін - до 15% річних, а по довгостроковим спостерігалося підвищення до 16.5% річних.

Однак, основні перипетії в травні відбувалися на теренах українського фондового ринку. В кінці травня стало відомо про рішення Ради національної

безпеки і оборони України (РНБОУ) стосовно санкцій щодо програмного забезпечення, яке використовується ПАТ "Українська біржа" для організації

торгів. Таким чином, "Українська біржа" має припинити використання санкційних програмних продуктів, що негативно вплине на ліквідність акцій.

Альтернативи звичайно існують, у вигляді інших бірж, однак вони технологічно суттєво відстають. Такий стан речей спровокував негативну реакцію

інвесторів. Акції, які присутні в портфелі "ОТП Пенсія" показали негативну динаміку в травні: акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (-7.3%), акції ПАТ

«Укрнафта» (-2.7%). КУА "ОТП Капітал" зберігає позитивний погляд на акції оскільки вони є лідерами галузей, генерують прибутки, виплачують

дивіденди та залишають значні перспективи до зростання.  

В травні з портфеля фонду були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 8.9 млн. грн. Взамін були придбані облігації

Міністерства фінансів України на суму 11.2 млн. грн. Вільні кошти розміщалися, в межах дозволених лімітiв, на депозити: 5.6 млн. грн. - в ПАТ "Банк

Південний", 1.8 млн. грн. - в ПАТ "Ідея Банк".

Дохідність фонду у травні становила 0.6% (7.2% річних). Попри те, що процентні ставки на ринку стабілізувалися, індикативна оцінка ОВДП, яка

використовуються в обліковій політиці фондів під управлянням "ОТП Капітал", базується на даних НБУ, який в травні продовжив збільшувати

процентні ставки по ОВДП. Це здійснювало негативний вплив на динаміку приросту активів фонду. Однак такі дії НБУ є тимчасовими і вже наступного

місяця буде звортній рух.

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.
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