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26 714 027.52 грн.

326 471

1.67212 грн.

Облігації 72.3%

Міністерство фінансів України 185276 24.3%

Міністерство фінансів України 186159 13.3%

Міністерство фінансів України 185551 5.5%

Придніпровська залізниця 4.0%

Одеська залізниця 4.0%

Донецька залізниця 4.0%

Південна залізниця 3.8%

Львівська залізниця 3.8%

Міністерство фінансів України 180400 3.7%

Південно-Західна залізниця 3.6%

Міністерство фінансів України 181275 2.3%

Депозити і грошові кошти 24.8%

ПАТ "Укргазбанк" 9.9%

ПАТ "Ощадбанк" 8.3%

ПАТ "Прокредитбанк" 5.6%

ПАТ "Експрес-банк" 0.6%

Акції 2.7%

ПАТ "Азовсталь" 1.2%

ПАТ "Укрнафта" 0.7%

ПАТ "Центренерго" 0.5%

ПАТ "Донбасенерго" 0.4%

Інші активи 0.2%

Професійний недержавний 

пенсійний фонд "Магістраль" 31 січня 2016 р.

Динаміка чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду Коментар щодо діяльності фонду

  Протягом січня світові ринки демонстрували низхідну динаміку. Американські індекси S&P 500 і Dow Jones 

Industrial Average опустились в середньому на 5.3%. Європейські індекси CAC 40 і DAX просіли на 4.7% - 

8.8%. Японський індекс Nikkei 225 знизився на 8%. Індекс Московської біржі РТС втратив -1.6%. Український 

ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період знизився на 4.9%, при цьому середній денний об’єм торгівлі 

акціями з індексної корзини в черговий раз оновив рекордно низький рівень, знизившись ще на 270 тис. грн., 

до 0.3 млн. грн. Лідерами зниження ціни за звітний місяць стали акції ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" 

(-26.8%), ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (-25%), ПАТ "МК "Азовсталь" (-13%). Приріст вартості 

демонстрували акції ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (+9.7%) і ПАТ "Авдіївський КХЗ" (+2.3%).

   Ставки дохідності на грошовому ринку у звітному періоді зросли завдяки активності Міністерства фінансів 

України на ринку ОВДП, Дохідність депозитних сертифікатів НБУ на 7 і 14 днів залишилася на рівні 19-20% 

річних. Дохідність ОВДП з терміном до погашення 9 місяців склала 19.5%, дохідність довших паперів з 

терміном до погашения 2 і 3 роки підвищилась на 1.5%, до 21% річних. Ставки за короткими депозитами (до 

3 місяців) перебували на рівні 18-20% річних. Ставки на більш довгі терміни складають до 22% річних.

  Протягом січня в портфель фонду були придбані облігації Міністерства фінансів України, випуск 185151 - 

910 шт. В січні втратили лістинг на всіх фондових біржах акції ПАТ "МК "Азовсталь", які знаходяться у 

портфелі фонду. Втрата лістингу відбулася внаслідок зміни НКЦПФР вимог щодо лістингу акцій від 

01.01.2016 та невідповідності емітента новим вимогам. Відповідно до законодавства про недержавне 

пенсійне забезпечення, активи фонду не можуть містити акцій, що не пройшли процедуру лістингу, тому акції 

ПАТ "МК "Азовсталь" мають бути продані з активів фонду. З огляду на низький об’єм торгів акціями на 

Українській біржі, продаж проводиться поступово і у звітному періоді було продано 10 000 акцій ПАТ "МК 

"Азовсталь".

  Дохідність фонду в січні склала 1.2% і перевищила індекс інфляції на 0.28%.

під періодами 1, 3, 6 місяців, рік маються на увазі 30 (31), 90 (91), 181 (182), 365 днів, що 

відраховуються у зворотньому порядку від дати цього звіту.

Інформація про фонд

Початок діяльності Квітень 2007 р.

Адміністратор

Портфель активів фонду

ТОВ «АЦПО»

Компанія управління активами ТОВ "КУА "ОТП Капітал"

Банк-зберігач АТ "Експрес-банк"

Код ЄДРПОУ 34832684

Чиста вартість активів

Кількість учасників

Чиста вартість одиниці пенсійних активів

Стратегія фонду

Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного 

портфеля з максимальним рівнем захисту капіталу. Основні складові портфеля - 

облігації гарантовані державою, а також банківські депозити та облігації. До 60% 

активів фонду можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового 

ринку - банківські депозити і облігації, а також до 50% активів у державні облігації, 

що демонструють найвищу дохідність серед інших інструментів в умовах зниження 

відсоткових ставок на грошовому ринку. Цільова доля інструментів, номінованих в 

іноземній валюті, складає до 30% активів.

ТОВ "АЦПО",

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40.

тел. (044) 537-66-57, факс (044) 537-66-57, www.acpo.com.ua, info@acpo.com.ua

Ліцензія Нацфінпослуг АБ № 115988 від 07.02.2008 р., безстрокова

Вказана дохідність не є прогнозом дохідності чи гарантією збільшення доходів учасників недержавного 

пенсійного забезпечення, а є лише показником вже отриманої історичної дохідності за вказані періоди.

ТОВ «КУА «ОТП Капітал», 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д

тел./факс 044 492 34 69, www.otpcapital.com.ua, capital@otpbank.com.ua

Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 на здійснення діяльності з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Динаміка чистої вартості одиниці пенсійних активів
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Динаміка ОПА Індекс інфляції

Державні облігації; 
49.1%

Депозити і 
грошові кошти; 

24.8%
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