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Щомісячний звіт

Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

Дата створення Грудень 2008 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 грудня 2018 року

Банк-зберігач ПАТ "УкрСиббанк"

Показники діяльності Дохідність фонду

Чиста вартість активів 131 945 518.35 грн. За період У річних

Сума пенсійних внесків за період 1 310 062.22 грн. 1 місяць 0.5% 6.4%

Кількість учасників 41 272 6 місяців 5.1% 10.5%

Сума пенсійних виплат за період 199 344.68 грн. 3 місяці 2.8% 11.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків

Кількість вкладників - фіз. осіб 18 671 1 рік 10.0% 10.0%

Кількість вкладників - юр. осіб 45 З початку року 10.0% 10.0%

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків 3.95455 З початку діяльності 295.5% 15.6%

Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)

ОВДП з погашенням в 2019 р.

ОВДП з погашенням в 2022 р.

ОВДП з погашенням в 2020 р.

ОВДП з погашенням в 2021 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

89.0%₴

$

Інструменти в гривні 

Депозити та грошові кошти

ПАТ "Ощадбанк"

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

Останній місяць 2018 року природньо виявився достатньо активним на події для фінансового сектору. Хоча в грудні НБУ залишив облікову ставку

без змін – 18%, але на ринку спостерігались значні рухи по процентних ставках та дохідностях. З одного боку уряд, якому під завершення року

були потрібні ресурси, неочікувано для ринку збільшив в середині місяця дохідність ОВДП на первинних аукціонах до 20.5%. Закривши свої

потреби, зібравши більше 20 млрд. грн., уряд знизив ставки на останньому аукціоні 2018 року до 18.5%. З іншого боку в банківських установах

продовжував відчуватися дефіцит ліквідності під завершення року, що спонукало до ще однієї хвилі зростання депозитних ставок, які могли

досягати 19.5-20.0%. Такий стан речей відобразився і на середньому рівні процентних ставок в банківській системі України по депозитах, індекс

UIRD: по короткостроковим депозитам збільшився на 0.3% до 14.7% (3 місяці) та до 15.5% (6 місяців). Річні депозитні ставки залишилися на рівні

листопада (15.6%).

Український ринок акцій, індекс Української біржі, в грудні знизився на 2.5%. Серед присутніх в портфелі НПФ акцій в грудні спостерігалася

різнонаправлена динаміка - негативні тенденції відбувалися по акціям АТ "Райффайзенбанк Аваль" та зниження ціни на 1.6%, а акції ПАТ

"Укрнафта" показали протилежну динаміку +11.9%. Відповідне позитивне ставлення ринку до акцій нафтовиробника ґрунтується на очікуваних

успішних фінансових результатах за 2018 рік. 

Під завершення року в багатьох учасників фінансового ринку були присутні значні сезоні девальваційні очікування, однак ринок повів себе зовсім

по-іншому. Справа у тім, що одна з ключових експортних галузей України, сільське господарство, через рекордний врожай значно збільшила обсяги

продажів продукції, які разом з високим рівнем цін, сприяли вищому ніж очікувалося рівню надходження валюти в країну. З іншого боку, в

фінансовій системі існував дефіцит гривні. Ці фактори спричинили ситуацію в якій переважала пропозиція долара на міжбанківському валютному

ринку протягом усього грудня. Як результат, гривня по відношенню до долара, зросла з 28.4 до 27.7. Грудневі висхідні тенденції по гривні

дозволили українській валюті продемонструвати позитивну динаміку за 2018 рік, +1.35%, з 28.07 до 27.7 UAH/USD. 

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 5.7 млн. грн. Взамін було

придбано з вищою дохідністю облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 5 млн. грн. Інший активний напрямок дій інвестиційного

департаменту "ОТП Капітал" стосувався розміщення коштів фонду на високодохідні депозити: 7.1 млн. грн. були направленні в ПАТ "Укргазбанк", 3.5

млн. грн. в ПАТ "Таскомбанк" та 0.4 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк".

Дохідність фонду в грудні становила 0.5%, або 5.6% річних. Зменшенням темпів зростання в грудні зумовлене зниженням вартості валютної

позиції, яка складає близько 11% портфеля фонда і була сформована для зменшення ризиків потенційної девальвації. Однак, саме в грудні гривня

зросла по відношенню до долара, а валютна позиція в фонді тимчасово демонструвала негативну динаміку. Загалом за 2018 рік дохідність фонду

склала 9.98%. Помірна дохідність НПФ пояснюється зростанням процентних ставок в 2018 році, зумовлене збільшенням на 3.5% облікової ставки

НБУ. Проте, фонду вдалося виконати свою головну ціль - забезпечити захист пенсійних накопичень від інфляції, яка в 2018 році склала 9.78% та

сформувати високодохідний збалансований портфель активів, який в 2019 рокі продемонструє чудові результати. 

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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