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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 жовтні НБУ зберіг облікову ставку незмінною. Рівень процентних ставок на фінансовому ринку України був сформований попитом учасників та

потребами держави в грошових ресурсах, що спонукало до поступків з боку Міністерства фінансів. В звітному місяці Міністерство Фінансів почало

пропонувати по короткострокових ОВДП, до 1 року, 19%, а по середньостроковим (2-3 роки) дохідність доходила до 19.4%. Серед ключових

представників банківської системи попит на пасиви збалансувався і ставки після різкого зростання в серпні та вересні знайшли свій рівноважний

стан. Найбільш високі ставки серед депозитів, до 18.5%, пропонуються на строк 6-9 місяців, а ставки по річним депозитам досягають 18%. Середній

рівень процентних ставок в банківській системі України по депозитах (індекс UIRD) продовжив зростання – індекс річних ставок піднялися до 15.4%

(+0.4%), а індекс короткострокових ставок - до 15.2% (+0.4%).  

Український ринок акцій в жовтні знаходився поза світовими тенденціями. Звітність емітентів за ІІІ квартал 2018 року та приватизаційні процеси

сформували висхідні настрої на локальному ринку, що і стало причиною зростання індексу української біржі на 5%. АТ "Райффайзен Банк Аваль",

акції якого присутні в фонді, за 3 квартали сформував прибуток 4.1 млрд. грн., що підтверджує високий рівень прибутковості банківської установи та

дозволяє розраховувати інвесторам на високі дивіденди за результатами 2018 року. Вартість акцій АТ "Райффайзен Банк Аваль" в жовтні зросла на

4.6%. Представник нафтогазового сектору ПАТ "Укрнафта" збільшила свій прибуток за три квартали 2018 року до 4.7 млрд. грн., що в перерахунку

на одну акцію складає 87 грн., при вартості акції на початок жовтня – 112 грн. Такий стан речей також свідчить про потенційну високу дивідендну

дохідність. 

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 13.0 млн. грн.

Короткострокові високодохідні ОВПД погасилися в жовтні на загальну суму більше 20 млн. грн. Отримані суми коштів від погашення та продажу

облігацій були частково направленні на придбання короткострокових ОВДП з погашенням в 2019 році (30.7 млн. грн.), що дозволить мінімізувати

ризик зростання ставок та надасть змогу перевкласти кошти після погашення в більш дохідні ОВДП. З іншому боку, біля 8% фонду було інвестовано

в доларові ОВДП задля мінімізації ризику девальвації в кінці 2018 та на початку 2019 року. Інший активний напрямок дій інвестиційного

департаменту ОТП Капітал стосувався розміщення коштів фонду в високодохідні депозити. 16.2 млн. грн. були направленні на депозити в ПАТ

"Альфа Банк", ПАТ "Таскомбанк" та в ПАТ "Ідея Банк". 

  Дохідність фонду у жовтні становила 1.2%, або 15.8% 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.
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Тел./факс: (044) 492 34 69

E-mail: capital@otpbank.com.ua
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Інструменти в гривні 

Депозити та грошові кошти

ПАТ "Банк Південний"

ПАТ "Ідея Банк"

Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)

ОВДП з погашенням в 2019 р.

ОВДП з погашенням в 2021 р.

ОВДП з погашенням в 2018 р.

ОВДП з погашенням в 2020 р.

ОВДП з погашенням в 2022 р.

Динаміка одиниці пенсійних внесків

Кількість вкладників - фіз. осіб 17 528 1 рік 9.7% 9.7%

Кількість вкладників - юр. осіб 44 З початку року 8.3% 10.1%

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків 3.89542 З початку діяльності 289.5% 15.7%

Сума пенсійних виплат за період 298 349.09 грн. 3 місяці 2.4% 10.1%

Кількість учасників 40 091 6 місяців 5.6% 11.4%

Банк-зберігач ПАТ "УкрСиббанк"

Показники діяльності Дохідність фонду

Чиста вартість активів 127 940 692.22 грн. За період У річних

Сума пенсійних внесків за період 1 430 126.82 грн. 1 місяць 1.2% 15.8%

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"
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