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РЕЗЮМЕ 

Аналітичний департамент Національного рейтингового агентства «Рюрік» 

проаналізував статистичну інформацію ринку публічних інститутів спільного 

інвестування України за результатами І кварталу 2012 року. Проведений аналіз 

дозволив зробити ряд нижченаведених висновків. 

Динаміка провідних фондових індексів світу у І кварталі 2012 року була позитивною, 

при цьому деякі індекси показали навіть більше зростання, ніж за аналогічний період 

попереднього року. Очікування міжнародних інвесторів перебували під впливом 

чималої кількості вагомих подій як глобального, так і місцевого характеру, що мали 

позитивне значення з точки зору ринків акцій. 

Незважаючи на те, що попередній рік було завершено з  відчутним зниженням, у 

І кварталі 2012 року усі індекси, за виключенням вітчизняних, продемонстрували 

позитивну динаміку.   

Нагадаємо, що початок 2011 року був цілком оптимістичним – світові ринки 

продовжували ралі, старт якому був даний ще в серпні 2010 року після оголошення 

Федерального Резерву США про другу програму кількісного ослаблення (QE2). 

Макроекономічна статистика в розвинених країнах продовжувала поліпшуватися, про 

кризу в європейській периферії тимчасово забули, і все виглядало відносно непогано. 

Перший удар ринків завдало найпотужніший за останні десятиліття землетрус в 

Японії, який забрав життя тисяч людей і порушив виробничі ланцюги в усьому світі. 

Проте, незабаром наслідки катастрофи були локалізовані, і ринки, відновившись, 

продовжили зростання на дешевій ліквідності і помірних цінах на активи. 

Однак, наприкінці весни на тлі наближення закінчення програми QE2 зростання ринків 

призупинилось й виникло питання – чи зможе американська економіка зростати 

самостійно без монетарного стимулювання? Влітку статистика із США стала 

погіршуватися, і багато експертів заговорили про ймовірність повторного падіння 

американської економіки в рецесію до кінця року. Вкрай довгі дебати американських 

політиків про підвищення ліміту держборгу США, а також зниження кредитного 

рейтингу найбільшої економіки світу слугувало каталізатором серпневого обвалу на 

світових фінансових ринках, за стрімкості порівняного з обвалом 2008 року. 

Погіршення ситуації в економіці США співпало, а в чомусь і спровокувало ескалацію 

боргової кризи в Єврозоні. І якщо до кінця року макростатистика в США значно 

покращилася, перервавши таким чином розмови про рецесію в Америці, криза в 

Європі лише набирала обертів і досі далека від свого вирішення. Криза ліквідності 

периферійних країн Єврозони перекинулась на більш великі країни, що формують 

центр Європи, такі як Італія і Франція, а також на європейський банківський сектор. 

Європейські чиновники стали активно працювати над виходом з кризи, і динаміка 

ринків цілком стала залежати від заголовків газет з цитатами Меркель, Саркозі та 

інших високопоставлених осіб. 

До кінця року, на тлі дій єврочиновників, а також поліпшення ситуації в США, ринки 

відскочили від мінімальних значень вересня-жовтня і дещо поліпшили картину під 

кінець року. При цьому краще за всіх виглядав саме американський ринок акцій, який 

зміг відіграти велику частину втрат. 
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Позитивну динаміку 2012 року експерти пов’язують з врегулюванням ситуації з 

борговою кризою в Греції, адже приватні кредитори фактично повністю погодили 

умови списання суверенних боргів цієї країни. 

Ударом же по вітчизняним індексам став той факт, що міжнародне рейтингове 

агентство Standard&Poor's погіршило прогноз рейтингів України зі «стабільного» до 

«негативного». За даними агентства, вищевказані рейтингові дії були пов'язані із 

збільшенням ризиків недосягнення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо 

рефінансування заборгованості України. Іншою причиною таких рейтингових дій S&P 

називає невизначеність з перспективами переговорів України і Росії щодо цін на газ. 

За останніми наявними даними Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, станом на 01.04.2012 р. кількість ліцензій, виданих професійним учасникам 

фондового ринку на провадження професійної діяльності, становила 1654 од., в тому 

числі 361 ліцензій на провадження діяльності з управління активами інституційних 

інвесторів. Загальна кількість зареєстрованих корпоративних та пайових 

інвестиційних фондів зросла на 34 одиниці, при чому в більшій мірі за рахунок 

збільшення кількості пайових інвестиційних фондів, кількість яких зросла на 21 

одиниць. 

Незважаючи на те, що українські індекси продемонстрували негативну динаміку, 

відкриті та інтервальні ІСІ показали додатну дохідність у І кварталі 2012 року (0,86% та 

1,76% відповідно). Закриті ж ІСІ втратили 2,97%. Управляючі компанії частково 

спромоглися стримати падіння вартості чистих активів власних ІСІ у порівнянні з 

індексами УБ та ПФТС. Вкотре на заваді портфельних менеджерів постають 

законодавчі обмеження з інвестування у традиційні захисні активи (золото, 

швейцарський франк та японська ієна), натомість залишаючи лише державні цінні 

папери та ризикові гривневі депозити. 

Разом з тим, актуальними залишаються висновки аналітичного департаменту 

НРА «Рюрік» сформовані за результатами дослідження діяльності публічних ІСІ ще у 

І кварталі 2011 року 1 : по-перше, багато інвестиційних фондів напередодні кризи 

інвестували кошти в неліквідні фінансові інструменти в розрахунку на стрімке 

підвищення їх вартості. При цьому аналітики звертають увагу на те, що наслідки кризи 

на фондовому ринку найдовше позначаються на вартості цінних паперів другого і 

третього ешелонів, яким притаманний найнижчий рівень ліквідності. Український 

ринок не став винятком з цього правила. По-друге, в Україні відсутній розвинений 

вторинний ринок цінних паперів ІСІ. На фондових біржах обертаються цінні папери 

лише деяких, в основному закритих, фондів. Але маркет-мейкерами за такими цінними 

паперами, як правило, виступають торговці, які входять в одну групу із управляючою 

фондом компанією. Такі торговці викуповують папери закритих ІСІ у інвесторів з 

істотним дисконтом, тим самим позбавляючи останніх частини прибутку, 

сформованої в результаті приросту чистих активів фонду. 

Фінансові результати початку 2012 року, на думку аналітиків НРА «Рюрік», 

характеризують ринок публічних ІСІ в Україні у короткостроковій перспективі як 

низькоприбуткову галузь з доволі низькою інвестиційною привабливістю. Дані 

висновки підтверджуються практичними діями інвесторів, які продовжують віддавати 

                                                           
1
 Аналітичний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування за І квартал 2011 року. Режим доступу: 

http://rurik.com.ua/documents/research/Public_CII_2011-1.pdf 

http://rurik.com.ua/documents/research/Public_CII_2011-1.pdf
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перевагу банківським депозитним вкладам, незважаючи на каскадне зниження 

процентних ставок, завдяки їх суттєвим перевагам за показниками ризикованості 

інвестицій і відсутності потреби в додаткових знаннях основ функціонування 

фондового ринку України. Разом з тим, як показує кращий світовий досвід, у 

довгостроковій перспективі фінансові інвестиції у інструменти фондового ринку (в 

тому числі – інвестиційні сертифікати ІСІ) зазвичай забезпечують дохідність вищу, ніж 

за банківськими депозитами. 

Загалом, на думку аналітиків НРА «Рюрік», 2012 рік вкотре вимагає від інвестиційних 

управляючих високої професійної майстерності, а від інвесторів – ретельного пошуку 

надійних компаній з управління активами. 

Тим часом, фондовий ринок України чутливо реагує на нові імпульси розвинених 

ринків, моделюючи динаміку їх розвитку. Залежність фондового ринку України від 

основних макроекономічних тенденцій дедалі зростає (див. Спеціальне дослідження 

НРА «Рюрік» «Кореляційно-регресійний аналіз фондових індексів України та 

провідних світових фондових індексів, цін на золото, срібло та нафту»2). На думку 

аналітичного департаменту НРА «Рюрік», дана тенденція суттєво впливає на 

екзогенний фон функціонування ринку публічних ІСІ. 

  

                                                           
2
 Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/Special_research_Dependency.pdf 

http://rurik.com.ua/documents/research/Special_research_Dependency.pdf
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1. ГОЛОВНІ РЕГУЛЯТОРНІ ЗМІНИ НА РИНКУ ПУБЛІЧНИХ ІСІ 

Серед великої кількості змін у законодавчому регулюванні ринку публічних ІСІ в Україні, що 

відбулись протягом І кварталу 2012 року, НРА «Рюрік» визначило наступні найважливіші: 

 Парламент прийняв за основу законопроект «Про інститути спільного інвестування» 

(реєстраційний №9615), внесений Кабінетом Міністрів. Документ являє собою новий системний 

закон щодо регулювання діяльності інститутів спільного інвестування, яким планується замінити 

чинний закон «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». 

Законопроектом, зокрема, передбачається вдосконалити порядок створення, функціонування та 

ліквідації ІСІ, покращити систему їх управління, у тому числі, систему розкриття інформації про їх 

діяльність, підвищити ефективність державного регулювання системи ІСІ. Крім того, 

законопроектом передбачено встановлення вимоги щодо іменної форми випуску цінних паперів 

інститутів спільного інвестування та існування таких цінних паперів в бездокументарній формі. 

Також пропонується встановити вимогу щодо здійснення оплати вартості цінних паперів інститутів 

спільного інвестування, в тому числі акцій корпоративного інвестиційного фонду при формуванні 

початкового статутного капіталу, виключно у грошовій формі. Також, Законопроектом передбачено 

удосконалення системи розкриття інформації про діяльність інститутів спільного інвестування. 

 Президент України підписав закон «Про внесення змін до Закону «Про інвестиційну 

діяльність». В документі визначено терміни «інвестиційний проект», «проектна (інвестиційна) 

пропозиція» та зміст складових частин інвестиційного проекту, напрямків, шляхів та заходів 

державної підтримки і стимулювання інвестиційної діяльності, а також запровадити державну 

реєстрацію інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, які потребують 

державної підтримки.  

 ВРУ прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства про цінні папери». Як зазначається у пояснювальній 

записці до документа, його метою є системне покращення законодавчої бази, що регулює сферу 

цінних паперів та фондового ринку, та усунення недоліків, виявлених практикою застосування 

законодавства у цій сфері. Проект закону передбачає внесення змін до Господарського та Цивільного 

кодексів України, законів «Про рекламу», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та 

фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних 

паперів в Україні», «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність» та «Про 

інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». 

 У першому читанні прийнято проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку». Як зазначається у 

пояснювальній записці до документа, його метою є забезпечення належного контролю з боку держави 

за особами з істотною участю у професійних учасниках фондового ринку та кінцевими власниками 

професійних учасників фондового ринку. 

 Президент України підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» (№4225-VI), прийнятий парламентом наприкінці грудня минулого року. 

Документ спрямований на захист прав учасників системи недержавного пенсійного забезпечення та 

створення більш ефективних умов для роботи з пенсійними активами. 

 Нацкомфінпослуг оприлюднила проект закону «Про позасудове вирішення спорів між 

споживачами фінансових послуг та фінансовими установами, крім банків». Документ визначає 

принципи організації інституту фінансового уповноваженого, механізм його запровадження, вимоги до 

фінансового уповноваженого, підстави відводу чи самовідводу, припинення повноважень фінансового 

уповноваженого, а також систему позасудового розгляду спору між споживачами фінансових послуг 

та фінансовими установами, крім банків. 

 Президент України своїм указом №108/2012 від 17 лютого 2012 року призначив Головою 

Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Андрія Стасевського. При цьому Указами Глави держави №113/2012, 114/2012, 115/2012, 116/2012,  

117/2012 членами Нацкомфінпослуг призначені Віктор Берлін, Сергій Бірюк, Микола Бурмака, 
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Валентина Левченко та Андрій Литвин. 

 НКЦПФР затвердила вдосконалену та доповнену Програму розвитку фондового ринку на 2012-

2014 роки. Метою Програми є визначення стратегічних напрямків подальшого реформування та 

суттєвої модернізації фондового ринку України на усіх рівнях - правовому, інституційному і 

технологічному. Вона визначає ряд пріоритетних завдань на середньостроковий період та необхідні 

кроки щодо їхньої реалізації. Зокрема, у документі прописані основні напрямки роботи НКЦПФР, 

необхідні для створення ефективного й ліквідного фондового ринку та його стійкого розвитку. 

Зокрема, це збільшення капіталізації та ліквідності фондового ринку, удосконалення ринкової 

інфраструктури та принципів саморегулювання, забезпечення їх надійного та ефективного 

функціонування, підвищення фінансової грамотності українських громадян, покращення механізмів 

захисту прав інвесторів та удосконалення умов і правил державного регулювання та нагляду на 

фондовому ринку тощо. 

 Президент України підписав закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (№4452-

VI), прийнятий парламентом у лютому поточного року. Як зазначається у пояснювальній записці 

до документа, його метою є удосконалення процесу роботи з проблемними банками в Україні шляхом 

підвищення операційної та економічної ефективності такої роботи, прискорення процесу прийняття 

рішень про виведення з ринку банків з використанням найкращої світової практики та досвіду, що 

сприятиме підвищенню загального рівня довіри населення до банківської системи України. 

 У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до статті 4 Закону України 

«Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (щодо 

захисту майнових інтересів учасників строкових ІСІ) (реєстраційний №10087). Як зазначається 

у пояснювальній записці до документа, його метою є внесення змін та уточнень до окремих положень 

закону, які регулюють питання подовження строку діяльності строкових ІСІ з урахуванням практики 

інвестування в посткризових умовах та поточної ситуації на фінансовому ринку України. 

 НКЦПФР затвердила рішення «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення 

емісії облігацій підприємств та їх обігу (щодо продовження строків обігу та погашення 

облігацій підприємств)» і «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення емісії 

облігацій підприємств та їх обігу (щодо порядку визначення доходу за облігаціями)». Зміни до 

Положення (щодо порядку визначення доходу за облігаціями) полягають в тому, що емітент може 

визначити розмір відсоткового доходу за облігаціями, щодо яких прийнято рішення про відкрите 

(публічне) розміщення, під час розміщення, у межах, визначених рішенням про відкрите (публічне) 

розміщення та проспектом емісії облігацій. Ця норма дозволить емітентам більш ефективно 

залучати ресурси, оперативно змінюючи умови відповідно до ринкової кон’юнктури. При цьому 

емітент отримує набагато більше гнучкості у залученні коштів.  

 Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної 

Ради рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо емісії облігацій міжнародних фінансових 

організацій) (реєстраційний №9470). Документ передбачає віднесення міжнародних фінансових 

організацій до емітентів та впровадження нової категорії емісійних цінних паперів - облігацій 

зазначених організацій. Також чинний закон доповнюється окремою новою статтею, що буде 

внормовувати механізми та процедури здійснення вказаними фінансовими організаціями емісій 

відсоткових або дисконтних облігацій. 

 НКЦПФР схвалила рішення про затвердження Положення про здійснення фінансового 

моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів. Згідно з Положенням працівники 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу мають дотримуватися порядку доступу до Правил і 

Програми проведення фінансового моніторингу, а також підтверджувати факт проведення оцінки 

критеріїв ризику клієнта й управління ними. Крім того, документ передбачає необхідність перевірки 

клієнтів на причетність до терористичної діяльності працівниками суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу. 
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2. ФОНДОВИЙ РИНОК 

Фондові індикатори провідних країн світу. Динаміка провідних фондових індексів світу у 

І кварталі 2012 року була позитивною, при цьому деякі індекси показали динаміку навіть 

кращу, ніж за аналогічний період попереднього року. Очікування міжнародних інвесторів 

перебували під впливом чималої кількості вагомих подій як глобального, так і місцевого 

характеру, що мали позитивне значення з точки зору ринків акцій. 

Незважаючи на те, що попередній рік було завершено з відчутним зниженням, у І кварталі 

2012 року усі індекси, за виключенням вітчизняних, продемонстрували позитивну динаміку.  

Так, американський індекс широкого ринку S&P500 завершив І квартал 2012 року з +12%, а 

більшість європейських та азіатських ринків завершили цей період в межах від 8% до 17% 

(див. табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 Динаміка провідних фондових індексів України та світу 

 

Станом на 

30.12.2010 

Станом на 

01.04.2011 

Станом на 

30.12.2011 

Станом на 

30.03.2012 

Зміна за 2011 

рік 

Зміна за І кв. 

2011 року 

Зміна за І кв. 

2012 року 

УБ (Україна) 2 443,7 2 844,5 1 458,9 1 421,9 -40,30% 16,40% -2,53% 

ПФТС (Україна) 975,1 1 104,2 534,4 531,6 -45,19% 13,24% -0,52% 

РТС (Росія) 1 770,3 2 076,8 1 381,9 1 637,7 -21,94% 17,31% 18,52% 

ММВБ (Росія) 1 688,0 1 843,4 1 402,2 1 517,3 -16,93% 9,21% 8,21% 

DJIA (США) 11 569,7 12 376,7 12 217,6 13 212,0 5,60% 6,98% 8,14% 

NASDAQ Composite 2 652,9 2 789,6 2 605,2 3 091,6 -1,80% 5,15% 18,67% 

S&P 500 (США) 1 257,9 1 332,4 1 257,6 1 408,5 -0,02% 5,93% 12,00% 

FTSE 100 
(Великобританія) 

5 899,9 6 009,9 5 572,3 5 768,5 -5,55% 1,86% 3,52% 

DAX (Німеччина) 6 914,2 7 179,8 5 898,4 6 946,8 -14,69% 3,84% 17,78% 

CAC 40 (Франція) 3 804,8 4 054,8 3 159,8 3 423,8 -16,95% 6,57% 8,35% 

Nikkei 225 (Японія) 10 228,9 9 708,4 8 455,4 10 083,6 -17,34% -5,09% 19,26% 

SSE Composite (Китай) 2 808,1 2 967,4 2 199,4 2 262,8 -21,68% 5,67% 2,88% 

Hang Seng 
(Гонконг, Китай) 

23 035,5 23 801,9 18 434,4 20 555,6 -19,97% 3,33% 11,51% 

Нафта Brent 
($/барр, IPE) 

94,5 119,1 107,1 122,8 13,33% 26,03% 14,67% 

Золото ($/унц, Лондон) 1 405,5 1 418,0 1 531,0 1 662,5 8,93% 0,89% 8,59% 

Нагадаємо, що початок 2011 року був цілком оптимістичним – світові ринки продовжували 

ралі, старт якому був даний ще в серпні 2010 р. після оголошення Федерального Резерву 

США про другу програму кількісного ослаблення (QE2). Макроекономічна статистика в 

розвинених країнах продовжувала поліпшуватися, про кризу в європейській периферії 

тимчасово забули, і все виглядало відносно непогано. Перший удар ринків завдало 

найпотужніший за останні десятиліття землетрус в Японії, який забрав життя тисяч людей і 

порушив виробничі ланцюги в усьому світі. Проте, незабаром наслідки катастрофи були 

локалізовані, і ринки, відновившись, продовжили зростання на дешевій ліквідності і помірних 

цінах на активи. 

Однак, наприкінці весни на тлі наближення закінчення програми QE2 зростання ринків 

призупинилось й виникло питання – чи зможе американська економіка зростати самостійно 

без монетарного стимулювання? Влітку статистика із США стала погіршуватися, і багато 

експертів заговорили про ймовірність повторного падіння американської економіки в рецесію 

до кінця року. Вкрай довгі дебати американських політиків про підвищення ліміту держборгу 

США, а також зниження кредитного рейтингу найбільшої економіки світу слугувало 

каталізатором серпневого обвалу на світових фінансових ринках, за стрімкості порівняного з 

обвалом 2008 року. 
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Погіршення ситуації в економіці США співпало, а в чомусь і спровокувало ескалацію боргової 

кризи в Єврозоні. І якщо до кінця року макростатистика в США значно покращилася, 

перервавши таким чином розмови про рецесію в Америці, криза в Європі лише набирала 

обертів і досі далека від свого вирішення. Криза ліквідності периферійних країн Єврозони 

перекинулась на більш великі країни, що формують центр Європи, такі як Італія і Франція, а 

також на європейський банківський сектор. Європейські чиновники стали активно працювати 

над виходом з кризи, і динаміка ринків цілком стала залежати від заголовків газет з цитатами 

Меркель, Саркозі та інших високопоставлених осіб. 

До кінця року, на тлі дій єврочиновників, а також поліпшення ситуації в США, ринки 

відскочили від мінімальних значень вересня-жовтня і дещо поліпшили картину під кінець 

року. При цьому краще за всіх виглядав саме американський ринок акцій, який зміг відіграти 

велику частину втрат. 

Позитивну динаміку 2012 року експерти пов’язують з позитивним вирішенням ситуації з 

борговою кризою в Греції, адже приватні кредитори фактично повністю погодили умови 

списання суверенних боргів цієї країни. 

Ударом же по вітчизняним індексам став той факт, що міжнародне рейтингове агентство 

Standard&Poor's погіршило прогноз рейтингів України зі "стабільного" до "негативного". За 

даними агентства, вищевказані рейтингові дії були пов'язані із збільшенням ризиків 

недосягнення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо рефінансування заборгованості 

України. Іншою причиною таких рейтингових дій S&P називає невизначеність з 

перспективами переговорів України і Росії щодо цін на газ. 

 
Рис. 2.1 Динаміка фондових бірж та публічних ІСІ України 
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Незважаючи на те, що українські індекси продемонстрували негативну динаміку, відкриті та 

інтервальні ІСІ показали додатну дохідність у І кварталі 2012 року (0,86% та 1,76% відповідно 

з початку року). Закриті ж ІСІ втратили 2,97% (див. рис. 2.1). 

Слід зауважити, що початок року для вітчизняного ринку був вдалим: за січень 2012 року 

індекс УБ та ПФТС продемонстрували позитивну динаміку збільшившись на 5,86% та 5,24% 

відповідно. Проте, на відміну від зарубіжних «колег», вже у лютому була продемонстрована 

негативна динаміка (-2,66% та -1,79%). Успіх було «закріплено» за результатами березня – 

індекс УБ впав ще на 2,68%, а індекс ПФТС – на 2,23%. Слід зауважити, що діяльність 

інвесторів на фондових ринках відчутно скоротилась, так обсяг торгів на УБ порівняно з 

ІV кварталом 2011 року скоротився на 43,65% при зменшенні вартості угод з акціями на 

38,18%, з корпоративними облігаціями – на 36,78% (див. рис. 2.2). 

На думку аналітиків НРА «Рюрік», саме з цим пов’язані ініціативи, спрямовані на створення 

можливості торгувати ф'ючерсом на індекс УБ у вечірній час - з 17:45 до 22:00 - в будні дні. 

Нагадаємо, що падіння фондових індексів українських бірж почалось ще у липні 2011 року і 

продовжувалось до середини жовтня. Друга половина жовтня та листопад 

характеризувались поступовим відновленням втрачених позицій, однак результати грудня 

зафіксували подальше зниження фондових індикаторів.  

Рис. 2.2 Обсяг торгів на УБ за інструментами 

Інституційні зміни. За останніми наявними даними Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, станом на 01.04.2012 р. кількість ліцензій, виданих професійним учасникам 

фондового ринку на провадження професійної діяльності, становила 1654 од., в тому числі 

361 ліцензія на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів. 

Динаміку загальної кількості ліцензованих професійних учасників загалом та компаній з 

управління активами зокрема можна побачити на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Динаміка кількості виданих ліцензій НКЦПФР 

З початку реєстрації станом на 01.04.2012 р. кількість зареєстрованих корпоративних та 

пайових інвестиційних фондів становила 1774 інститутів спільного інвестування, з яких: 299 – 

корпоративні, 1475 – пайові інвестиційні фонди. Динаміку загальної кількості інститутів 

спільного інвестування та співвідношення корпоративних і пайових інвестиційних фондів 

можна побачити на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Динаміка кількості інститутів спільного інвестування 

Як бачимо, за січень-березень 2012 року загальна кількість зареєстрованих корпоративних 

та пайових інвестиційних фондів зросла на 34 одиниці, при чому в більшій мірі за рахунок 

збільшення кількості пайових інвестиційних фондів, кількість яких зросла на 21 одиницю. 
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3. ВІДКРИТІ ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

Січень 

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), вартість чистих активів 38 

відкритих ІСІ станом на 31.01.2012 р. складала 212,53 млн. грн. (вартість чистих активів 39 

відкритих ІСІ станом на 31.12.2011 р. складала 215,98 млн. грн.). Зменшення чистих активів у 

38 відкритих фондах, за даними щодо яких за грудень 2011 року володіла УАІБ, 

становило -3,45 млн. грн. (-1,5%). Варто відзначити, що низхідна динаміка ВЧА відкритих ІСІ 

збереглася і у лютому 2012 року, проте вже за результатами березня ВЧА склала 

272,16 млн. грн. (порівняно з лютим 2012 р. – +32,6%) (див. рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1 Динаміка вартості чистих активів відкритих ІСІ у 2010 – 2012 рр., млн. грн. 

Вищенаведені зміни у січні 2012 року були спричинені розширенням 29-ти фондів із сукупним 

приростом ВЧА у 3,46 млн. грн. і чистим притоком у 5-ти ІСІ, що залучили додатково 

0,63 млн. грн. Разом з цим, 12 фондів показали негативну динаміку з сукупним зменшенням 

ВЧА на 6,84 млн. грн., чистий відтік показали 20 ІСІ (-8,62 млн. грн.). 

Таким чином, сукупний чистий відтік у січні 2012 року склав -7,99 млн. грн., що є значно 

слабшим результатом у порівнянні з аналогічним показником у грудні 2011 року. При цьому 

показники різних фондів були розподілені нерівномірно у «зеленій» та «червоній» зонах – 

показники зниження у чистих активах відкритих ІСІ суттєво перевищували додатні значення 

лідерів ринку у жовтні 2011 року. 

Загалом, сектор відкритих ІСІ у січні показав доволі значну низхідну динаміку залучення 

інвестиційних коштів та поступового уповільнення тенденції зниження вартості чистих 

активів. 

До основних змін щодо чистих активів відкритих ІСІ у січні 2012 року можна віднести 

наступні: «ОТП Фонд Акцій» (+0,46 млн. грн., +7,81%) – показав чистий притік +0,19 млн. грн. 

завдяки додатковому розміщенню 277 544 сертифікатів (+3,18% кількості в обігу порівняно з 

початком місяця); «Аргентум» (+0,37 млн. грн., +12,63%) – показав чистий притік 

+0,19 млн. грн. завдяки додатковому розміщенню 3 225 сертифікатів (+6,20%); «СЕБ Фонд 

Українських Акцій» (+0,22 млн. грн., +5,49%) – показав чистий притік +0,16 млн. грн. завдяки 

додатковому розміщенню 3 654 сертифікатів (+4,14%); «СЕБ Фонд Облігаційний»                   

(-1,39 млн. грн., -13,86%) – чистий відтік -1,32 млн. грн. за рахунок викупу 765 сертифікатів          
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(-13,30%); «КІНТО-Класичний» (-1,34 млн. грн., -4,47%) – чистий відтік -1,83 млн. грн. за 

рахунок викупу 4 762 сертифікатів (-6,07%); «ОТП Класичний» (-3,04 млн. грн., -4,93%) – 

показав чистий відтік -3,64 млн. грн. за рахунок викупу 2 833 сертифікатів (-5,88%) 

(див. табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 Динаміка відкритих фондів у січні 2012 року 

Назва фонду Зміна ВЧА, тис. грн. Зміна ВЧА, % 
Чистий притік/відтік 
капіталу, тис. грн. 

ОТП Фонд Акцій 465,00 7,81% 193,93 

Аргентум 372,73 12,63% 190,04 

Парекс фонд Українських Облігацій 323,39 3,23% 2,48 

СЕБ Фонд Українських Акцій 223,43 5,49% 160,15 

Софіївський 223,23 5,98% -47,90 

ВСІ 222,93 4,21% -50,97 

Райффайзен Акції 219,97 12,24% 86,81 

Парекс Український Збалансований фонд 173,84 1,04% -161,31 

КІНТО-Еквіті 154,58 2,42% -164,46 

Преміум-фонд Індексний 141,73 2,16% -102,70 

Дельта-Фонд збалансований 113,80 2,55% 0,00 

Конкорд Достаток 106,18 4,67% -7,77 

Конкорд Стабільність 105,08 11,78% -22,83 

Райффайзен грошовий ринок -924,65 -6,89% -1 026,91 

КІНТО-Класичний -1 337,27 -4,47% -1 827,56 

СЕБ Фонд Облігаційний -1 391,74 -13,86% -1 320,30 

ОТП Класичний -3 042,00 -4,93% -3 637,21 

Інші 467,71 – -250,62 

Доцільно зазначити, що лідер ринку відкритих ІСІ за обсягом ВЧА в управлінні – фонд «ОТП 

Класичний», зазнав звуження в січні. З іншого боку фонд «ОТП Фонд Акцій», що лише в 

вересні 2011 року увійшов у ТОП-10, показав доволі значне розширення. Першість серед 

відкритих ІСІ за часткою ринку в жовтні зайняв фонд «ОТП Класичний» (27,57% сукупної 

ВЧА, 58,60 млн. грн.), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (13,45%, 28,59 млн. грн.). 

Третє місце посів «Парекс Український Збалансований фонд» (7,97%, 16,93 млн. грн.). На 

четвертій позиції закріпився «Райффайзен грошовий ринок» (5,88%, 12,49 млн грн.), 

випереджаючи фонд «Парекс фонд Українських Облігацій» (4,87%, 10,35 млн. грн.), який, 

відповідно, замикає ТОП-5 відкритих ІСІ за ВЧА (див. табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 ТОП-10 відкритих ІСІ за ВЧА станом на кінець січня 2012 року 

№ 
з/п 

Назва фонду ВЧА, грн. 

Частка ринку 
попередня (на 
кінець грудня 

2011) 

Частка ринку 
(на кінець січня 

2012) 

Зміна 
частки 

Кількість ІС в 
обігу, шт. 

ВЧА на 
один ІС, 

грн. 
Назва КУА 

1 ОТП Класичний 58 604 168,16 28,54% 27,57% 0,97% 45 326 1 292,95 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

2 КІНТО-Класичний 28 587 899,63 12,88% 13,45% -0,57% 73 706 387,86 ПрАТ “Кінто” 

3 
Парекс Український 

Збалансований фонд 
16 929 979,98 7,59% 7,97% -0,38% 1 406 824 12,03 

ТОВ КУА АПФ "Цитаделе 

Ассет Менеджмент 

Україна" 

4 
Райффайзен грошовий 

ринок 
12 490 755,28 6,21% 5,88% 0,33% 8 764 1 425,23 

ТОВ КУА "Райффайзен 

Аваль" 

5 
Парекс фонд 

Українських Облігацій 
10 347 839,44 4,64% 4,87% -0,23% 474 337 21,82 

ТОВ КУА АПФ "Цитаделе 

Ассет Менеджмент 

Україна" 

6 СЕБ Фонд Облігаційний 8 652 731,01 4,62% 4,07% 0,55% 4 985 1 735,75 
ТОВ КУА "СЕБ Ессет 

Менеджмент Україна" 

7 
Преміум-фонд 

Індексний 
6 710 954,41 3,01% 3,16% -0,15% 13 948 481,14 

ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ 

Україна" 

8 КІНТО-Еквіті 6 554 961,62 2,84% 3,08% -0,24% 7 454 879,39 ПрАТ “Кінто” 

9 ОТП Фонд Акцій 6 421 744,31 2,75% 3,02% -0,27% 8 999 098 0,71 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

10 ВСІ 5 514 282,54 2,42% 2,59% -0,17% 6 159 895,32 ТОВ КУА "Всесвіт" 

 
Разом ТОП-10 160 815 316,38 73,67% 75,67% -2,00% 11 040 601 - - 

 
Разом відкриті ІСІ 212 527 889,31 - - - 22 386 604 - - 
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Також варто зазначити, перша десятка відкритих ІСІ за ВЧА у січні 2012 року наростила 

2,00 п. п. сукупної ВЧА відкритих ІСІ (75,67% проти 73,67% у грудні 2011 року). Проте 

концентрація ринку все ще залишається дуже високою, враховуючи, що на ТОП-3 фонди 

припадає близько 48,99% сукупної ВЧА відкритих ІСІ. 

Діапазон доходності відкритих фондів у січні був доволі широким і коливався в інтервалі від     

-2,14% до +14,63%. Середня доходність була додатною і склала 3,33%. Такий показник є 

майже вдвічі кращим за відповідний показник грудня (-3,67%). Лише 2 фонди 

продемонстрували негативні результати, решта – позитивні, при чому додатні показники 

дещо перевищували від’ємні (див. рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Дохідність відкритих ІСІ у 2010-2012 рр., за місяць 

Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: «Конкорд Стабільність» (+14,63%), 

«Тройка Діалог Акції» (+8,59%), «Надбання» (+7,75%). Негативну динаміку зміни вартості 

вкладень показали скарбнички фондів: «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд 

Збалансований» (-2,14%), «СЕБ Фонд Облігаційний» (-0,64). 

Загалом, показники січня свідчили про те, що сектор відкритих ІСІ нарешті вийшов до 

«зеленої зони». Такі показники, як динаміка ВЧА та доходність, були кращими, ніж у минулих 

місяцях. Сектор поступово акумулював сили для руху вгору. 

Лютий 

За даними УАІБ, ВЧА 38 відкритих ІСІ станом на 29.02.2012 р. склала 205,21 млн. грн. 

Загальне зменшення чистих активів становило -7,32 млн. грн., -4,8%. Динаміка у лютому 

залишилася низхідною проте динаміка зменшення ВЧА дещо призупинилась. 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

2010 3,40% 3,20% 12,90% 1,10% -12,50% 2,70% 0,20% -0,70% -1,80% -3,33% 3,00% 5,33%

2011 2,70% 0,71% -1,15% -3,18% -3,30% -3,75% -0,06% -9,73% -4,89% -1,36% 2,72% -3,67%

2012 3,33% -1,37% -0,22%
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Зміни були спричинені розширенням 13-ох фондів із сукупним приростом ВЧА 0,73 млн. грн. і 

незначним чистим притоком у 4-ох ІСІ. При цьому 26 фондів показали негативну динаміку з 

сукупним зменшенням ВЧА на 7,69 млн. грн. і чистим відтоком у 21-х ІСІ, що втратили 

7,96 млн. грн. інвестиційних коштів. 

Сукупний чистий відтік у лютому склав -7,95 млн. грн. – від’ємний результат, що зберігся на 

тому ж рівні, що і в січні поточного року. Таким чином, сектор відкритих ІСІ показав доволі 

значну від’ємну динаміку залучення інвестиційних коштів на тлі прискорення тенденції 

зниження вартості чистих активів. 

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» зазначає, що до найвагоміших змін у чистих активах 

відкритих ІСІ у лютому 2012 року можна віднести наступні: «КІНТО-Класичний» 

(+0,30 млн. грн., +1,26%) – показав чистий відтік +0,18 млн. грн. завдяки викупу 465 

сертифікатів (-0,63% кількості в обігу порівняно з початком місяця); «УкрСиб А-ВІСТА» 

(+0,08 млн. грн., +4,00%); «Цитаделе фонд Українських Облігацій» (+0,07 млн. грн., 

+0,73%) – показав чистий відтік -0,03 млн. грн. за рахунок викупу 1 341 сертифікату (-0,28%); 

«Райффайзен грошовий ринок» (+0,06 млн. грн., +0,54%) – показав чистий відтік 0,02 

млн. грн. за рахунок викупу 12 сертифікатів (-0,14%);(див. табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 Динаміка відкритих фондів у лютому 2012 року 

Назва фонду Зміна ВЧА, тис. грн. Зміна ВЧА, % 
Чистий притік/відтік 
капіталу, тис. грн. 

КІНТО-Класичний 359,78 1,26% -182,19 

УкрСиб А-ВІСТА 81,36 4,00% 0,00 

Цитаделе фонд Українських Облігацій 75,67 0,73% -29,48 

Райффайзен грошовий ринок 67,13 0,54% -17,52 

Дельта-Фонд збалансований 49,15 1,07% 0,00 

Мілленіум Збалансований -122,45 -16,48% -3,45 

ОТП Фонд Акцій -179,52 -2,80% -82,03 

Преміум-фонд Індексний -192,75 -2,87% -106,23 

Аргентум -202,50 -6,09% -113,80 

Альтус-Збалансований -239,18 -6,14% -262,43 

Бонум Оптімум -322,67 -39,95% 0,00 

Райффайзен Акції -428,90 -21,26% -416,06 

СЕБ Фонд Облігаційний -842,79 -9,74% -917,86 

СЕБ Фонд Українських Акцій -921,93 -21,47% -863,79 

Цитаделе Український Збалансований фонд -1 280,86 -7,57% -1 003,52 

ОТП Класичний -3 127,03 -5,34% -3 624,08 

Інші -92,53 - -329,56 

Разом -7 320,04 - -7 951,99 

Першість серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (27,03% 

сукупної ВЧА, 55,47 млн. грн.), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (14,11%, 

28,95 млн. грн.). Третє місце посів «Цитаделе Український Збалансований фонд» (7,63%, 

15,65 млн. грн.). На четверту позицію – фонд «Райффайзен грошовий ринок» (6,12%, 

12,56 млн. грн.). Замикає ТОП-5 «Цитаделе фонд Українських Облігацій» (5,08%, 

10,42 млн. грн.) (див. табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 ТОП-10 відкритих ІСІ за ВЧА станом на кінець лютого 2012 року 

№ 
з/п 

Назва фонду ВЧА, грн. 
Частка ринку 

(на кінець 
січня 2012) 

Частка ринку 
(на кінець 

лютого 2012) 

Зміна 
частки 

Кількість ІС в 
обігу, шт. 

ВЧА на один 
ІС, грн. 

Назва КУА 

1 ОТП Класичний 55 477 137,93 27,57% 27,03% 0,54% 42 531 1 304,39 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

2 КІНТО-Класичний 28 947 680,31 13,45% 14,11% -0,66% 73 241 395,24 ПрАТ “Кінто” 

3 
Цитаделе Український 

Збалансований фонд 
15 649 116,69 7,97% 7,63% 0,34% 1 322 626 11,83 

ТОВ КУА АПФ "Цитаделе 

Ассет Менеджмент Україна" 

4 
Райффайзен грошовий 

ринок 
12 557 882,38 5,88% 6,12% -0,24% 8 752 1 434,86 

ТОВ КУА "Райффайзен 

Аваль" 

5 
Цитаделе фонд Українських 

Облігацій 
10 423 509,54 4,87% 5,08% -0,21% 472 996 22,04 

ТОВ КУА АПФ "Цитаделе 

Ассет Менеджмент Україна" 

6 СЕБ Фонд Облігаційний 7 809 938,27 4,07% 3,81% 0,26% 4 458 1 751,89 
ТОВ КУА "СЕБ Ессет 

Менеджмент Україна" 

7 КІНТО-Еквіті 6 531 594,97 3,16% 3,18% -0,02% 7 361 887,32 ПрАТ “Кінто” 

8 Преміум-фонд Індексний 6 518 201,88 3,08% 3,18% -0,10% 13 728 474,81 
ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ 

Україна" 

9 ОТП Фонд Акцій 6 242 222,81 3,02% 3,04% -0,02% 8 885 595 0,70 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

10 ВСІ 5 522 619,64 2,59% 2,69% -0,10% 6 065 910,57 ТОВ КУА "Всесвіт" 

 
Разом ТОП-10 155 679 904,42 75,67% 75,86% -0,19% 10 837 353 - - 

 
Разом відкриті ІСІ 205 207 847,82 - - - 11 123 313 - - 

Також варто зазначити, перша десятка відкритих ІСІ за ВЧА у лютому 2012 року продовжила 

зростання питомої ваги у сукупній ВЧА відкритих ІСІ на 0,19 п. п. (75,86% проти 75,67% у 

січні 2011 року). Таким чином, концентрація ринку все ще залишається дуже високою, 

враховуючи, що на ТОП-3 фонди припадає близько 48,99% сукупної ВЧА відкритих ІСІ. 

Серед основних зрушень лютого, окрім зміни гравців у Топ-, варто відзначити, що лідер 

ринку відкритих ІСІ за обсягом ВЧА в управлінні – фонд «ОТП Класичний» продовжує 

послаблювати свої позиції. В той час як фонд «КІНТО-Класичний» – навпаки, зазнав 

розширення у лютому, що, відповідно, призвело до зменшення розриву між першою та 

другою сходинками. 

Діапазон доходності відкритих фондів у лютому був дуже широким (44 п. п.) і коливався в 

інтервалі від -39,95% до +4,00%. Середня доходність була від’ємною і склала -1,37%. При 

цьому 21 фонд продемонстрував позитивні результати, 17 фондів – негативні, при чому 

від’ємні показники дещо перевищували додатні (див. рис. 3.2). 

Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: «УкрСиб А-ВІСТА» (+4,00%), «КІНТО-

Класичний» (+1,90%), «Конкорд Стабільність» (+1,78%). Найбільш негативну динаміку зміни 

вартості вкладень показали скарбнички фондів: «Бонум Оптімум» (-39,95%), «Мілленіум 

Збалансований» (-16,10%), «АРТ Індексний» (-3,54%). Загалом показники свідчать про те, що 

сектор відкритих ІСІ у лютому повернувся в «червону зону» за обсягом інвестованих коштів, 

докладав усіх зусиль, щоб показати гарні результати за доходністю.  

Березень 

Відповідно до статистичних показників, наданих УАІБ, ВЧА 37 відкритих ІСІ станом на 

31.03.2012 р. склала 195,86 млн. грн. Відповідно до показників 38-ми фондів, щодо яких 

наявна інформація на кінець попереднього місяця, загальне ззменшення чистих активів 

становило -9,35 млн. грн., -4,66%. В березні 2012 року ВЧА відкритих ІСІ продовжило 

низхідну динаміку.  

Зміни були спричинені розширенням 9-ох фондів із сукупним приростом ВЧА 1,90 млн. грн. і 

чистим притоком у 5-ти ІСІ, що залучили додатково 1,36 млн. грн. При цьому 30 фондів 

показали негативну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 11,25 млн. грн. і чистим 
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відтоком у 25-ти ІСІ, що втратили 11,39 млн. грн. інвестиційних коштів вкладників. Сукупний 

чистий відтік у березні склав -10,03 млн. грн., що продовжило негативну динаміку залучення 

інвестиційних коштів вкладників та тенденції зниження вартості чистих активів у 2012 році.  

Основні зміни у чистих активах відкритих ІСІ у грудні: «Райффайзен грошовий ринок» 

(+1,42 млн. грн., +11,33%) – показав чистий притік +1,30 млн. грн. завдяки додатковому 

розміщенню 899 сертифікатів (+10,27% кількості в обігу порівняно з початком місяця); 

«КІНТО-Класичний» (+0,3 млн. грн., +1,19%) – з чистим відтоком -0,16 млн. грн.; «Бонум 

Оптімум» (+0,06 млн. грн., +12,55%); «ОТП Класичний» (-6,49 млн. грн., -11,69%) – показав 

чистий відтік -6,91 млн. грн. за рахунок викупу 5 292 сертифікатів (-12,44%); «СЕБ Фонд 

Облігаційний» (-1,35 млн. грн., -17,31%) – чистий відтік склав -1,42 млн. грн. через викуп 805 

сертифікатів (-18,06%) (див. табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 Динаміка відкритих фондів у березні 2011 року 

Назва фонду Зміна ВЧА, тис. грн. Зміна ВЧА, % 
Чистий притік/відтік 
капіталу, тис. грн. 

Райффайзен грошовий ринок 1 423,15 11,33% 1 300,38 

КІНТО-Класичний 345,60 1,19% -160,42 

Бонум Оптімум 60,87 12,55% 0,00 

Цитаделе Український Збалансований фонд 40,68 0,26% -270,41 

Тройка Діалог Облігації 12,98 0,97% 0,00 

Цитаделе фонд Українських Облігацій -105,29 -1,01% 0,00 

Альтус-Депозит -108,70 -5,40% -127,50 

ВСІ -126,09 -2,28% 13,95 

Преміум-фонд Індексний -171,13 -2,63% -86,93 

Дельта-Фонд збалансований -191,59 -4,14% -162,37 

Альтус-Стратегічний -235,34 -16,18% -249,22 

СЕБ Фонд Українських Акцій -242,25 -7,18% -171,74 

Альтус-Збалансований -443,99 -12,15% -468,57 

КІНТО-Еквіті -548,58 -8,40% -477,49 

ОТП Фонд Акцій -771,35 -12,36% -654,04 

СЕБ Фонд Облігаційний -1 351,84 -17,31% -1 415,65 

ОТП Класичний -6 485,11 -11,69% -6 914,59 

Райффайзен грошовий ринок 1 423,15 11,33% 1 300,38 

КІНТО-Класичний 345,60 1,19% -160,42 

Бонум Оптімум 60,87 12,55% 0,00 

Цитаделе Український Збалансований фонд 40,68 0,26% -270,41 

Інші -452,34 -  -187,12 

Разом -9 350,31 -  -10 031,73 

Першість серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (25,01% 

сукупної ВЧА, 48,99 млн. грн.), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (14,96%, 

29,29 млн. грн.). Третє місце посів «Цитаделе Український Збалансований фонд» (8,01%, 

15,69 млн. грн.). Четверту позицію втримав фонд «Райффайзен грошовий ринок» (7,14%, 

13,98 млн. грн.), залишивши «Цитаделе фонд Українських Облігацій» (5,27%, 10,31 млн. грн.) 

позаду, який, відповідно, замикає ТОП-5 (див. табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 ТОП-10 відкритих ІСІ за ВЧА станом на кінець грудня 2011 року 

N 
з/п 

Назва фонду ВЧА, грн. 
Частка ринку (на 

кінець лютого 
2012) 

Частка ринку (на 
кінець березня 

2012) 

Зміна 
частки 

Кількість ІС в 
обігу, шт. 

ВЧА на 
один ІС, 

грн. 
Назва КУА 

1 ОТП Класичний 48 992 028,08 27,03% 25,01% 2,02% 37 239 1 315,61 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

2 КІНТО-Класичний 29 293 284,81 14,11% 14,96% -0,85% 72 834 402,19 ПрАТ “КІНТО” 

3 
Цитаделе Український 

Збалансований фонд 
15 689 793,08 7,63% 8,01% -0,38% 1 299 601 12,07 

ТОВ КУА АПФ 

"Цитаделе Ассет 

Менеджмент Україна" 

4 
Райффайзен 

грошовий ринок 
13 981 037,33 6,12% 7,14% -1,02% 9 651 1 448,66 

ТОВ КУА "Райффайзен 

Аваль" 

5 
Цитаделе фонд 

Українських Облігацій 
10 318 218,50 5,08% 5,27% -0,19% 472 996 21,81 

ТОВ КУА АПФ 

"Цитаделе Ассет 

Менеджмент Україна" 

6 
СЕБ Фонд 

Облігаційний 
6 458 098,26 3,81% 3,30% 0,51% 3 653 1 767,89 

ТОВ КУА "СЕБ Ессет 

Менеджмент Україна" 

7 
Преміум-фонд 

Індексний 
6 347 074,56 3,18% 3,24% -0,06% 13 542 468,70 

ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ 

Україна" 

8 КІНТО-Еквіті 5 983 011,21 3,18% 3,05% 0,13% 6 811 878,43 ПрАТ “КІНТО” 

9 ОТП Фонд Акцій 5 470 872,08 3,04% 2,79% 0,25% 7 954 996 0,69 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

10 ВСІ 5 396 525,74 2,69% 2,76% -0,07% 6 081 887,44 ТОВ КУА "Всесвіт" 

 
Разом ТОП-10 147 929 943,65 75,86% 75.53% 0,33% 9 877 404 - - 

 
Разом відкриті ІСІ 195 857 537,39 - - - 10 156 267 - - 

Також варто зазначити, перша десятка відкритих ІСІ за ВЧА у березні 2012 року зменшила 

питому вагу на 0,33 п. п. сукупної ВЧА відкритих ІСІ (75,53% проти 75,56% у лютому 

2012 року). Концентрація ринку все ще залишається дуже високою, враховуючи, що на 

ТОП-3 фонди припадає близько 47,98% сукупної ВЧА відкритих ІСІ. 

Діапазон доходності відкритих фондів у березні був досить широким (16,2 п. п), і знаходився 

в інтервалі від -3,60% до +12,55%. Середня доходність була від’ємною і склала -0,22%. 

Такий показник є набагато вищим за відповідний показник лютого, хоч все одно залишається 

від’ємним. Лише 14 фондів продемонстрували позитивні результати, 24 фонди – негативні, 

при чому від’ємні показники значно перевищували додатні. 

Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: «Бонум Оптімум» (+12,55%), 

«Цитаделе Український Збалансований фонд» (+2,04%), «КІНТО-Класичний» (+1,76%). 

Найбільш негативну динаміку зміни вартості вкладень показали портфелі фондів: 

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-3,60%), «Райффайзен Акції» (-3,14%), «АРТ 

Індексний» (-2,82%) (див. табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 Доходність відкритих фондів станом на кінець І кварталу 2012 року 

Назва фонду Дата реєстрації 
 Дата досягнення 

нормативів 

Доходність інвестиційних сертифікатів 

1 місяць 3 місяці 6 місяців 

1 рік            
(з 

початку 
року) 

з початку 
діяльності 

фонду 

з початку 
діяльності фонду, 

% річних 
(середня)** 

КІНТО-Класичний 5/11/2004 7/14/2004 1,76% 4,82% 3,85% -20,45% 302,19% 19,77% 

Преміум - фонд збалансований 5/20/2005 10/4/2005 -0,19% 3,91% 3,04% -20,90% -30,75% -5,50% 

Цитаделе фонд Українських Облігацій 6/13/2005 12/19/2005 -1,01% 3,27% 1,89% 5,33% 118,15% 13,22% 

Цитаделе Український Збалансований 

фонд 
6/13/2005 1/16/2006 2,04% 1,77% -0,08% н.д. 20,73% 3,08% 

Альтус-Збалансований 4/21/2006 11/7/2006 0,76% 2,03% 4,27% -5,37% 86,44% 12,23% 

УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд 

Збалансований 
7/21/2006 1/10/2007 -0,06% -2,68% -1,38% -22,07% 55,89% 8,87% 

УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд 

Акцiй 
7/21/2006 1/10/2007 -3,60% -1,43% -6,28% -45,34% 2,51% 0,48% 

Бонум Оптімум 9/8/2006 2/27/2007 12,55% -32,64% -35,97% -43,41% -41,49% -9,99% 

СЕБ Фонд Українських Акцій 12/15/2006 6/25/2007 -2,01% 0,90% -10,29% -48,06% -54,96% -15,41% 

СЕБ Фонд Облігаційний 12/15/2006 6/25/2007 0,91% 2,69% 3,64% 8,94% 76,79% 12,70% 

Дельта-Фонд грошового ринку 6/19/2007 12/4/2007 -0,52% 1,10% 0,48% -4,50% -9,74% -2,34% 

Дельта-Фонд збалансований 6/19/2007 12/4/2007 -0,63% 1,94% -0,37% -12,09% 1,44% 0,33% 

Конкорд Стабільність 7/6/2007 12/27/2007 -1,42% 13,42% 9,51% -13,68% -58,85% -18,81% 

Конкорд Достаток 7/6/2007 1/24/2008 0,42% 4,59% 4,22% -23,52% -49,25% -14,97% 

Преміум-фонд Індексний 10/23/2007 1/31/2008 -1,29% -0,32% -2,19% -33,47% -53,13% -16,64% 
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Продовження таблиці 3.7 

Мілленіум Збалансований 9/5/2007 4/22/2008 -1,04% -17,09% -14,44% -44,81% -43,31% -13,42% 

ОТП Класичний 11/27/2007 5/21/2008 0,86% 2,69% 4,73% 10,43% 31,56% 7,36% 

ТАСК Ресурс 12/13/2007 6/19/2008 -1,34% 1,40% 2,87% -14,87% 4,56% 1,19% 

СЕМ Ажіо 12/13/2007 7/22/2008 -1,12% 0,21% -7,53% -39,65% -34,05% -10,67% 

ПАТРОН 12/27/2007 9/24/2008 -0,77% -1,08% -1,40% -15,10% -36,99% -12,31% 

Альтус-Стратегічний 3/20/2008 9/24/2008 1,09% 3,87% 3,57% -15,92% 41,94% 10,48% 

Надбання 4/22/2008 11/18/2008 -1,16% 3,29% -4,15% -39,07% -18,47% -5,89% 

КІНТО-Еквіті 3/12/2009 7/7/2009 -1,00% 4,22% 1,53% -40,34% -12,16% -4,63% 

Аргентум 8/6/2009 11/12/2009 -0,95% 0,40% -1,68% -47,28% -42,03% -20,47% 

Райффайзен грошовий ринок 2/25/2009 12/15/2009 0,96% 2,29% 6,45% 12,41% 44,87% 17,57% 

ОТП Фонд Акцій 3/16/2010 7/7/2010 -2,10% -0,36% -2,60% -36,16% -31,23% -19,44% 

Софіївський 10/28/2009 8/11/2010 -1,06% 3,88% -5,33% -44,02% -27,73% -18,01% 

Альтус-Депозит 2/17/2010 9/9/2010 0,99% 2,59% 4,06% 10,29% 22,46% 13,91% 

АРТ Індексний 3/31/2010 9/9/2010 -2,82% -3,69% -5,72% -47,86% -42,87% -30,22% 

Райффайзен Акції 4/1/2010 12/1/2010 -3,14% 1,14% -5,03% -48,68% -44,81% -36,06% 

УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд 

Заощаджень 
9/6/2010 12/31/2010 0,02% 1,40% 9,61% -1,79% -0,11% -0,09% 

Райффайзен збалансований 8/26/2010 2/9/2011 -1,45% 3,55% 0,65% -26,75% -28,02% -25,12% 

Тройка Діалог Облігації 7/9/2010 3/31/2011 0,97% 3,05% 4,49% н.д. 11,39% *** 

Тройка Діалог Акції 7/9/2010 3/31/2011 -0,23% 2,78% -5,11% н.д. -49,05% *** 

ВСІ 9/23/2010 4/5/2011 -2,54% 3,95% 2,86% н.д. -11,26% *** 

УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд 

Державних Паперiв 
9/6/2010 6/14/2011 0,75% 2,41% 7,54% н.д. 8,96% *** 

УкрСиб А-ВІСТА 3/22/2011 9/9/2011 -1,06% 5,92% 3,50% н.д. 1,08% *** 

Андромеда 6/22/2011 12/20/2011 0,44% 2,44% н.д. н.д. 12,04% *** 

* Усі дані на кінець місяця розраховуються станом на 30.03.2012 р. 

** Показник «з початку діяльності фонду, % річних (середня)» розраховується за формулою складного відсотка 

*** Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник «з початку діяльності фонду, % річних (середня)» не є репрезентативним для цього фонду 

Загалом, березневі показники обсягу інвестованих коштів та вартості чистих активів свідчать 

про те, що сектор відкритих ІСІ все ще залишається у «червоній зоні», а динаміка ВЧА – 

низхідною. Щодо зростання вартості вкладень – після підйому у січні, крива доходності 

опустилася нижче нульової позначки. 

Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що І квартал 2012 року та 2011 рік в цілому для 

відкритих інститутів спільного інвестування пройшов не досить вдало, як і попередній 

квартал. Хоча, у порівнянні з загальною кон’юнктурою ринку цінних паперів, особливо 

враховуючи стрімке падіння основних вітчизняних фондових індексів, відкриті ІСІ доволі 

непогано утримують свої позиції. 
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4. ІНТЕРВАЛЬНІ ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

Січень 

За даними УАІБ, чисті активи інтервальних ІСІ (13 фондів у січні 2012 року) станом на 

01.02.2012 р. дорівнювали 57,98 млн. грн. Відповідно до показників 11-ти фондів, щодо яких 

наявна інформація на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилась на 

12,45 млн. грн. (+27,34%) (див. рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1 Динаміка вартості чистих активів інтервальних ІСІ у 2010 – 2012 рр., млн. грн. 

Показали розширення 5 ІСІ із сукупним приростом ВЧА на 0,45 млн. грн. Чистий притік було 

ж зафіксовано лише у 1-ому ІСІ – «Аурум», що залучив додатково 0,05 млн. грн. Чотири 

фонди показали низхідну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 2,55 млн. грн. і чистим 

відтоком у 3-ох ІСІ, що втратили 0,4 млн. грн. інвестиційних коштів. Сукупний чистий відтік у 

січні склав -2,10 млн. грн. 

Таблиця 4.1 Динаміка інтервальних ІСІ у січні 2012 року 

Назва фонду Зміна ВЧА, тис. грн. Зміна ВЧА, % 
Чистий притік/відтік 
капіталу, тис. грн. 

Аурум 262,02 8,67% 54,14 

ОТП Збалансований 111,25 3,77% 0,00 

Збалансований фонд "Паритет" 57,08 4,31% -20,08 

ФІНАРТ Перший 20,12 1,99% 0,00 

Оптімум 2,51 0,34% 0,00 

Платинум -16,84 -0,09% -436,94 

Конкорд Перспектива -17,17 -0,42% 0,00 

УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій -40,95 -4,34% 0,00 

ТАСК Український Капітал -2 476,44 -24,51% -11,18 

Разом -2 098,40 
 

-414,05 

Основні зміни у чистих активах інтервальних ІСІ у січні 2012 року: «Аурум» (+262,02 тис. грн., 

+8,67%) – з чистим притоком +54,14 тис. грн.; «ОТП Збалансований» (+111,25 тис. грн., 

+3,77%) – нульовий чистий притік; «Збалансований фонд "Паритет"» (+57,08 тис. грн.,            

+4,31%) – показав чистий відтік -20,08 тис. грн. за рахунок викупу 17 сертифікатів (-1,46%); 

«ТАСК Український Капітал» (-2,48 млн. грн., -4,34%) показав чистий відтік -11,18 тис. грн. за 

рахунок викупу 14 сертифікатів (-0,15%) (див. табл. 4.1). 
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Першу позицію за ВЧА серед інтервальних фондів, щодо яких наявна інформація у УАІБ, 

станом на кінець січня 2012 року, як і попередньому місяці, утримував фонд «Платинум» 

КУА «Драгон Есет Менеджмент» (32,05%, 18,58 млн. грн., ). Другу позицію закріпив за собою 

фонд «Абсолют-Інвест» КУА «Абсолют Ессет Менеджмент» (22,82%, 13,23 млн. грн.), а 

третю сходинку – фонд «ТАСК Український капітал» КУА «ТАСК-Інвест» (13,16%, 

7,63 млн. грн.) (див. табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 Інтервальні ІСІ за ВЧА станом на кінець січня 2012 року 

№ 
з/п 

Назва фонду ВЧА, грн. 
Частка ринку 

(на кінець 
грудня 2011) 

Частка ринку 
(на кінець 

січня 2012) 

Зміна 
частки 

Кількість ІС в 
обігу, шт. 

ВЧА на 
один ІС, 

грн. 
Назва КУА 

1 Платинум 18 583 719,61 40,85% 28,02% 8,80% 65 300 284,59 
ТОВ "Драгон Есет 

Менеджмент" 

2 Абсолют-Інвест 13 230 375,59 – 20,67% 
-

22,82% 
16 439 851 0,80 

ТОВ КУА "АБСОЛЮТ 

ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 

3 ТАСК Український Капітал 7 627 471,56 22,19% 16,04% 9,03% 9 582 796,02 ТОВ КУА "ТАСК-Інвест" 

4 Конкорд Перспектива 4 051 230,95 8,94% 7,28% 1,95% 66 814 60,63 
ТОВ КУА "Конкорд Ессет 

Менеджмент" 

5 Аурум 3 283 717,26 6,64% 7,13% 0,98% 59 535 55,16 
КУА "Драгон Есет 

Менеджмент" 

6 ОТП Збалансований 3 059 910,55 6,48% 5,18% 1,20% 3 218 950,87 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

7 
Форвард-фонд 

Збалансований 
1 503 969,94 – 4,91% -2,59% 460 3 269,50 ТОВ КУА "Форвард" 

8 Форвард-фонд Динамічний 1 495 885,07 – 3,13% -2,58% 450 3 324,19 ТОВ КУА "Форвард" 

9 
Збалансований фонд 

"Паритет" 
1 381 078,99 2,91% 2,22% 0,53% 1 144 1 207,24 

ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

10 КАВЕС збалансований 1 072 800,40 – 1,61% -1,85% 1 082 991,50 ТОВ КУА "КАВЕС" 

11 ФІНАРТ Перший 1 032 845,21 2,22% 1,46% 0,44% 1 283 805,02 ТОВ КУА "ТАСК-Інвест" 

12 
УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд 

Перспективних Акцій 
901 821,18 2,07% 1,23% 0,51% 908 993,20 

ТОВ КУА "Універ 

Менеджмент" 

13 Оптімум 752 571,42 1,65% 1,14% 0,35% 703 1 070,51 ТОВ КУА "СЕМ" 

Разом 57 977 397,74 - - - 16 650 330 - - 

Діапазон доходності інтервальних фондів у січні був дуже широким і коливався в інтервалі 

від -24,40% до +6,85 (31,45 п. п.). Середня доходність інтервальних фондів залишилася 

від’ємною і у січні склала -0,88% (див. рис. 4.2), що у порівнянні з груднем (-3,16%) свідчить 

про значне уповільнення низхідної динаміки. При цьому 6 фондів продемонстрували 

позитивні результати, 3 – негативні, при чому від’ємні показники значно перевищували 

додатні. 

 

Рис. 4.2 Доходність інтервальних ІСІ у 2010 – 2012 рр., за місяць 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

2010 3,86% 0,70% 12,30% 1,20% -14,80% -2,60% 0,90% -1,10% -1,10% -2,74% 2,72% 4,60%

2011 3,30% 1,33% -3,30% -4,59% -5,36% -5,18% -0,56% -11,58% -5,32% -2,52% 2,57% -3,16%

2012 -0,88% -1,56% 1,79%
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Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: «Аурум» (+6,85%), «Збалансований 

фонд «Паритет» (+5,86%), «ОТП Збалансований» (+3,77%). Найбільшого зменшення 

вартості вкладень зазнали фонди: «Аурум» (-7,45%), «ТАСК Український Капітал» (-24,40%), 

«УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-4,34%). Таким чином, динаміка сектору 

інтервальних ІСІ у січні була різноспрямованою – відтік інвестицій на тлі збільшення ВЧА. 

Лютий 

За даними УАІБ, чисті активи 10 інтервальних ІСІ станом на кінець лютого дорівнювали 

55,87 млн. грн. Відповідно до показників 13-ти фондів, щодо яких наявна інформація на 

кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 2,11 млн. грн.  

При цьому лише 1 ІСІ показав розширення із сукупним приростом ВЧА 12,28 тис. грн. 

Відповідно, це бів єдиний фонд з чистим притоком, що залучив 7,66 тис. грн. Решта фондів 

показали низхідну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 2,59 млн. грн. і чистим відтоком у 

у 1,17 млн. грн. інвестиційних коштів. Сукупний чистий відтік у лютому склав -1,16 млн. грн. – 

майже вдвічі гірший результат, ніж у січні. 

До основних змін у чистих активах інтервальних ІСІ у лютому відносимо наступні: 

«УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+12,28 тис. грн., 1,36%) – рух 

інвестиційних коштів відсутній; «Абсолют-Інвест» (+0,88 млн. грн., -6,63%) – нульовий чистий 

притік; «ТАСК Український Капітал» (-0,66 млн. грн., -8,60%) – показав чистий відтік                 

-0,38 млн. грн. завдяки викупу 473 сертифікатів (-4,94%); «ОТП Збалансований»                      

(-0,45 млн. грн., -14,55%) – показав чистий відтік -0,42 млн грн. за рахунок викупу 447 

сертифікатів (-13,89%);  

Таблиця 4.3 Динаміка інтервальних ІСІ у лютому 2012 року 

Назва фонду Зміна ВЧА, тис. грн. Зміна ВЧА, % 
Чистий притік/відтік 
капіталу, тис. грн. 

УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій 12,28 1,36% 0,00 

Оптімум -3,35 -0,44% 0,00 

Збалансований фонд "Паритет" -19,34 -1,40% 0,00 

Платинум -188,69 -1,02% 7,66 

Конкорд Перспектива -195,65 -4,83% -187,32 

Аурум -202,87 -6,18% -171,18 

ОТП Збалансований -445,23 -14,55% -426,11 

ТАСК Український Капітал -655,69 -8,60% -382,45 

Абсолют-Інвест -877,11 -6,63% 0,00 

УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій 12,28 1,36% 0,00 

Оптімум -3,35 -0,44% 0,00 

Збалансований фонд "Паритет" -19,34 -1,40% 0,00 

Разом -2 575,64 – -1 159,41 

Першу позицію й надалі утримував фонд «Платинум» КУА «Драгон Есет Менеджмент» 

(32,92%, 18,39 млн. грн.). Другу позицію, як і у попередньому місяці, займав фонд «Абсолют-

Інвест» КУА «Абсолют Ессет Менеджмент» (22,11%, 12,35 млн. грн.), а третю сходинку – 

фонд «ТАСК Український капітал» КУА «ТАСК-Інвест» (12,48%, 6,97  млн. грн. 

(див. табл. 4.4).  
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Таблиця 4.4 Інтервальні ІСІ за ВЧА станом на кінець лютого 2012 року 

№ 
з/п 

Назва фонду ВЧА, грн. 
Частка ринку 

(на кінець 
січня 2012) 

Частка ринку 
(на кінець 

лютого 2012) 

Зміна 
частки 

Кількість ІС в 
обігу, шт. 

ВЧА на 
один ІС, 

грн. 
Назва КУА 

1 Платинум 18 395 029,12 28,02% 32,92% 4,90% 65 327 281,58 
ТОВ "Драгон Есет 

Менеджмент" 

2 Абсолют-Інвест 12 353 263,23 20,67% 22,11% 1,44% 16 439 851 0,75 
ТОВ КУА "АБСОЛЮТ 

ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 

3 ТАСК Український Капітал 6 971 785,16 16,04% 12,48% -3,56% 9 109 765,37 ТОВ КУА "ТАСК-Інвест" 

4 
Центральний інвестиційний 

фонд 
5 576 202,67 7,28% 9,98% 2,70% 3 252 926 1,71 

ЗАТ КУА "ІНЕКО-

ІНВЕСТ" 

5 Конкорд Перспектива 3 855 581,84 7,13% 6,90% -0,23% 63 719 60,51 
ТОВ КУА "Конкорд Ессет 

Менеджмент" 

6 Аурум 3 080 846,89 5,18% 5,51% 0,33% 56 450 54,58 
КУА "Драгон Есет 

Менеджмент" 

7 ОТП Збалансований 2 614 683,93 4,91% 4,68% -0,23% 2 771 943,59 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

8 
Збалансований фонд 

"Паритет" 
1 361 735,33 3,13% 2,44% -0,69% 1 144 1 190,33 

ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

9 
УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд 

Перспективних Акцій 
914 103,57 2,22% 1,64% -0,58% 908 1 006,72 

ТОВ КУА "Універ 

Менеджмент" 

10 Оптімум 749 225,69 1,61% 1,34% -0,27% 703 1 065,75 ТОВ КУА "СЕМ" 

Разом 55 872 457,43 
   

19 892 908 - – 

Діапазон доходності інтервальних фондів у лютому був не дуже широким і коливався в 

інтервалі від -6,63% до +1,36 (8,0 п. п.). Середня доходність інтервальних фондів склала         

-1,56%, що є меншим, аніж аналогічний показник у січні. У лютому лише 1 фонд 

продемонстрували позитивні результати («УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» 

продемонстрував 1,36% доходності), інші – негативні, при чому від’ємні показники значно 

перевищували додатній. 

Найбільшого зменшення вартості вкладень зазнали фонди: «Абсолют-Інвест» (-6,63%), 

«ТАСК Український Капітал» (-3,85%), «Збалансований фонд «Паритет» (-1,40%). Таким 

чином, динаміка сектору інтервальних ІСІ у лютому можна охарактеризувати як відтік 

інвестицій на тлі зменшення ВЧА. 

Березень 

Огляд інтервальних ІСІ за березень включає 15 фондів, чисті активи яких на 31.03.2012 р., за 

даними УАІБ, дорівнюють 62,39 млн. грн. Відповідно до показників цих фондів, сукупна ВЧА 

збільшилась на 1,32 млн. грн. (+11,67%). У порівнянні з лютим 2012 року такий показник є 

набагато вищим (див. рис. 4.1). 

Лише 4 ІСІ показали розширення із сукупним приростом ВЧА 1,03 млн. грн. Чистий притік 

було зафіксовано у 2-ох ІСІ, що залучили додатково 16,32 тис. грн. Низхідну динаміку 

продемонстрували 4 фонди з сукупним зменшенням ВЧА на 0,09 млн. грн. і чистим відтоком 

у 3-ох ІСІ, з яких інвесторами було вилучено 0,04 млн. грн. Сукупний чистий відтік у березні 

склав -0,08 млн. грн. – значно кращий результат, ніж у лютому. 

До основних змін у чистих активах інтервальних ІСІ у березні належать: «Платинум» 

(+0,66 млн. грн., +3,60%) – показав чистий притік +0,01 млн. грн., через розміщення 36 

сертифікатів (+0,06%); «Збалансований фонд «Паритет» (-0,04 млн. грн., -3,19%) – чистий 

відтік -0,03 млн. грн., через викуп 23 сертифікатів (-2,01%); «Абсолют-Інвест» (-0,27 млн. грн., 

+2,21%) – рух інвестиційних коштів відсутній; «Конкорд Перспектива» (-7,52 тис. грн.,               

-0,20%) – рух інвестиційних коштів відсутній (див. табл. 4.5).  
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Таблиця 4.5 Динаміка інтервальних ІСІ у березні 2012 року 

Назва фонду Зміна ВЧА, тис. грн. Зміна ВЧА, % 
Чистий притік/відтік 
капіталу, тис. грн. 

Платинум 662,11 3,60% 10,09 

Абсолют-Інвест 272,98 2,21% 0,00 

УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій 76,47 8,37% -5,98 

Оптімум 16,80 2,24% -2,10 

Конкорд Перспектива -7,52 -0,20% 0,00 

Аурум -17,97 -0,58% 6,24 

ОТП Збалансований -23,39 -0,89% 0,00 

Збалансований фонд "Паритет" -43,39 -3,19% -27,13 

Разом 936,08 - -18,89 

Як і у попередньому місяці, на кінець 2011 року провідну позицію серед інтервальних фондів 

за ВЧА утримував фонд «Платинум» КУА «Драгон Есет Менеджмент» (32,92%, 

19,96 млн. грн.). Другу позицію зайняв фонд «Достаток» ПрАТ «КІНТО» 

(25,27%,15,76 млн. грн.). Третю позицію обіймав фонд «Абсолют-Інвест» КУА «АБСОЛЮТ 

ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (20,24%, 12,63 млн. грн.) (див. табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 Інтервальні ІСІ за ВЧА станом на кінець березня 2012 року 

№ 
з/п 

Назва фонду ВЧА, грн. 
Частка ринку 

(на кінець 
лютого 2012) 

Частка ринку 
(на кінець 

березня 2012) 
Зміна частки 

Кількість ІС в 
обігу, шт. 

ВЧА на 
один ІС, 

грн. 
Назва КУА 

1 Платинум 19 057 137,20 32,92% 30,55% -2,37% 65 363 291,56 
ТОВ "Драгон Есет 

Менеджмент" 

2 Достаток 15 763 480,24 - 25,27% 25,27% 1 838 263 8,58 ПрАТ "КІНТО" 

3 Абсолют-Інвест 12 626 246,27 22,11% 20,24% -1,87% 16 439 851 0,77 
ТОВ КУА "АБСОЛЮТ 

ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 

4 Конкорд Перспектива 3 848 061,44 6,90% 6,17% -0,73% 63 719 60,39 
ТОВ КУА "Конкорд Ессет 

Менеджмент" 

5 Аурум 3 062 877,44 5,51% 4,91% -0,60% 56 566 54,15 
КУА "Драгон Есет 

Менеджмент" 

6 ОТП Збалансований 2 591 291,30 4,68% 4,15% -0,53% 2 771 935,15 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

7 
Збалансований фонд 

"Паритет" 
1 318 341,83 2,44% 2,11% -0,33% 1 121 1 176,04 

ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

8 
ТЕКОМ-СТАБІЛЬНИЙ 

ДОХІД 
1 306 367,30 - 2,09% 2,09% 1 507 866,87 

ТОВ КУА "Теком ессет 

менеджмент" 

9 
УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд 

Перспективних Акцій 
990 569,63 1,64% 1,59% -0,05% 902 1 098,19 

ТОВ КУА "Універ 

Менеджмент" 

10 Оптімум 766 022,10 1,34% 1,23% -0,11% 701 1 092,76 ТОВ КУА "СЕМ" 

11 ФЕНІКС - класичний 722 914,82 - 1,16% 1,16% 6 148 117,59 ТОВ КУА "Фінінвест-груп" 

12 Запорізькі феросплави 335 600,52 - 0,54% 0,54% 26 912 12,47 
ЗАТ КУА "СЛАВУТИЧ-

ІНВЕСТ" 

Разом 62 388 910,09 - - - 18 503 824 х х 

Діапазон доходності інтервальних фондів у березні був не дуже широким і коливався в 

інтервалі від -1,20% до 9,09% (10 п. п.). Середня доходність інтервальних фондів змінилася 

на додатну і склала 1,79% вперше в цьому році.  

П’ять фондів продемонстрував позитивні результати: фонд «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд 

Перспективних Акцій» (+9,09%), «Платинум» (+3,54%), «Оптімум» (+2,53%). Найбільшого 

зменшення вартості вкладень зазнали фонди: «Збалансований фонд "Паритет"» (-1,20%), 

«ОТП Збалансований» (-0,89%), «Аурум» (-0,79%). Таким чином, динаміка сектору 

інтервальних ІСІ у березні була різноспрямованою – відтік інвестицій на тлі зростання ВЧА. 

Середня доходність – додатна вперше в цьому році (див. табл. 4.7). 
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Таблиця 4.7 Доходність інтервальних фондів станом на кінець березня 2012 року 

Назва фонду 
Дата 

реєстрації 

Дата 
досягнення 
нормативів 

Доходність інвестиційних сертифікатів 

1 місяць 3 місяці 6 місяців 
1 рік            

(з початку 
року) 

з початку 
діяльності 

фонду 

з початку 
діяльності фонду, 

% річних 
(середня)** 

Достаток 11.03.2003 30.09.2003 н.д. 4,23% 1,97% н.д. 1615,04% 39,68% 

Оптімум 30.03.2005 30.09.2005 2,53% 2,43% -6,71% -31,78% 9,28% 1,37% 

Запорізькі феросплави 08.08.2005 20.06.2006 н.д. -3,46% -5,76% -26,02% 18,76% 3,02% 

Платинум 25.05.2006 29.08.2006 3,54% 3,87% 10,17% -24,82% 191,56% 21,10% 

Абсолют-Інвест 29.09.2006 15.02.2007 2,21% 0,00% -10,73% -28,41% 53,61% 8,74% 

Збалансований фонд "Паритет" 18.01.2007 05.07.2007 -1,20% 0,58% -0,44% -23,07% 17,60% 3,48% 

Конкорд Перспектива 06.07.2007 04.12.2007 -0,20% -0,84% -1,50% -3,06% -39,61% -11,01% 

ОТП Збалансований 26.11.2007 21.05.2008 -0,89% 1,55% -1,01% -28,97% -6,49% -1,72% 

ТЕКОМ-СТАБІЛЬНИЙ ДОХІД 27.12.2007 11.08.2008 н.д. 0,38% н.д. н.д. -13,31% -3,85% 

ФЕНІКС - класичний 26.06.2008 23.12.2008 н.д. 2,35% 1,32% н.д. 17,59% 5,08% 

УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних 

Акцій 
18.07.2008 17.02.2009 9,09% 7,05% 1,45% -37,44% 9,82% 3,05% 

Аурум 16.03.2010 24.09.2010 -0,79% 3,02% -5,43% -47,28% -45,85% -33,30% 

* Усі дані на кінець місяця розраховуються станом на 31.03.2012 р. 

** Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" не є репрезентативним для цього фонду. 

Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що І квартал 2012 року для інтервальних інститутів 

спільного інвестування пройшов не досить вдало, як і попередній квартал. Хоча, у порівнянні 

з загальною кон’юнктурою ринку цінних паперів, особливо враховуючи стрімке падіння 

основних вітчизняних фондових індексів, інтервальні ІСІ доволі непогано утримують свої 

позиції. 
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5. ЗАКРИТІ ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

Січень 

Аналіз закритих ІСІ у січні включає 18 фондів, вартість чистих активів яких на кінець місяця 

склала 122,91 млн. грн. Таким, чином, поява на ринку у січні восьми нових фондів 

спричинило збільшення їх ВЧА. (див. рис. 5.1). 

Зміни були спричинені появу нових фондів, а також розширенням 7-и фондів, що показали 

приріст ВЧА у розмірі 1,40 млн. грн. і незначним чистим притоком у 1-ому ІСІ, що залучив 

додатково 0,12 млн. грн. Лише «Преміум-фонд Енергія» показав негативну динаміку з  

зменшенням ВЧА на 0,64 млн. грн., чистий відтік не показав жоден ІСІ. 

Рис. 5.1 Динаміка вартості чистих активів закритих ІСІ у 2010-2012 рр., млн. грн. 

Сукупний чистий притік сектору закритих ІСІ склав +0,12 млн. грн.  

Таблиця 5.1 Динаміка закритих фондів у січні 2012 року 

Назва фонду Зміна ВЧА, тис. грн. Зміна ВЧА, % 
Чистий притік/відтік 
капіталу, тис. грн. 

Перший золотий 485,27 17,55% 118,26 

Преміум-фонд Металургія-Машинобудування 281,11 4,47% 0,00 

АнтиБанк 256,71 7,05% 0,00 

Індекс Української Біржі 180,37 7,03% 0,00 

ОТП Динамічний 102,01 5,80% 0,00 

КІНТО-Зима 61,87 7,69% 0,00 

УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi 29,88 2,49% 0,00 

Преміум-фонд Енергія -644,98 -9,10% 0,00 

Разом 752,24  - 118,26 

Серед найпомітніших змін у чистих активах закритих ІСІ у січні: «Перший золотий» 

(+0,49 млн. грн., +17,55%) – показав чистий притік +0,12 млн. грн. завдяки додатковому 

розміщенню 447 сертифікатів (+4,22%); «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» 

(+0,28 млн. грн., +4,47%) – нульовий чистий відтік; «АнтиБанк» (+0,26 млн. грн., +7,05%) – 

нульовий чистий притік; «Індекс Української Біржі» (0,18 млн. грн., +7,03%)  (див. табл. 5.1). 

На провідну позицію за ВЧА серед закритих фондів вийшов «Інвестиційний капітал - Фонд 

облігацій» КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (58,69%, 72,13 млн. грн.). Другу 

позицію займає фонд «Синергія Бонд» ПрАТ «Кінто» (7,16%, 8,01 млн. грн.). Третю позицію 
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зайняв фонд «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» від КУА «ПІОГЛОБАЛ Україна» 

(5,34%, 6,56 млн. грн.) (див. табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 Закриті ІСІ за ВЧА станом на кінець січня 2012 року 

№ 
з/п 

Назва фонду ВЧА, грн. 
Частка ринку 

(на кінець 
грудня 2011) 

Частка ринку 
(на кінець 

січня 2012) 

Зміна 
частки 

Кількість 
ЦП в 

обігу, шт. 

ВЧА на 
один ЦП, 

грн. 
Назва КУА 

1 
Інвестиційний капітал - Фонд 

облігацій 
72 132 145,05 - 58,69% 58,69% 62 264 1 158,49 

ТОВ КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА" 

2 Синергія Бонд 8 805 389,50 - 7,16% 7,16% 792 11 117,92 ПрАТ "Кінто" 

3 
Преміум-фонд Металургія-

Машинобудування 
6 564 522,85 20,07% 5,34% 

-

14,73% 
41 208 159,30 

ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ 

Україна" 

4 Преміум-фонд Енергія 6 443 917,52 22,65% 5,24% 
-

17,41% 
42 924 150,12 

ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ 

Україна" 

5 
Перший інвестиційний фонд 

нерухомості 
5 691 042,84 - 4,63% 4,63% 409 13 914,53 

ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

6 АнтиБанк 3 896 109,57 11,63% 3,17% -8,46% 4 806 810,68 
ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

7 Перший золотий 3 250 044,46 8,83% 2,64% -6,19% 11 043 294,31 
ТОВ КУА "Райффайзен 

Аваль" 

8 Магістр - фонд енергетики 2 830 231,09 - 2,30% 2,30% 2 461 1 150,03 ТОВ КУА "Магістр" 

9 Індекс Української Біржі 2 745 255,63 8,19% 2,23% -5,96% 52 159 52,63 ПрАТ “Кінто” 

10 ОТП Динамічний 1 861 667,47 5,63% 1,51% -4,12% 2 174 856,33 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

11 IТТ-Фiнанс 1 339 641,78 - 1,09% 1,09% 1 010 1 326,38 ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент" 

12 IТТ-Капiтал II 1 315 960,35 - 1,07% 1,07% 2 953 445,64 ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент" 

13 Магістр-фонд дохідний 1 281 481,75 - 1,04% 1,04% 3 577 358,26 ТОВ КУА "Магістр" 

14 
УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд 

Нерухомостi 
1 229 527,61 3,83% 1,00% -2,83% 1 156 1 063,61 

ТОВ КУА "УНІВЕР 

Менеджмент" 

15 КІНТО-Літо 902 011,26 - 0,73% 0,73% 1 245 724,51 ПрАТ “Кінто” 

16 КІНТО-ОсІнь 883 638,55 - 0,72% 0,72% 1 157 763,73 ПрАТ “Кінто” 

17 КІНТО-Весна 866 333,38 - 0,70% 0,70% 1 381 627,32 ПрАТ “Кінто” 

18 КІНТО-Зима 866 181,80 2,57% 0,70% -1,87% 1 247 694,61 ПрАТ “Кінто” 

Разом 122 905 102,45 - - - 233 966 X Х 

Діапазон доходності закритих фондів у січні був доволі широким і коливався в інтервалі від     

-9,10% до +12,79% (22 п. п.). Середня доходність сектору закритих фондів знаходиться у 

«зеленій зоні» і складає +4,78%, що є найвищим результатом навіть у порівнянні з минулим 

роком. При цьому лише 1 фонд продемонстрував негативні результати – «Преміум-фонд 

Енергія» (-9,10%), 7 фондів же продемонстрували позитивні результат0438. В цілому 

від’ємний показники були на одному рівні з додатними. Найкращі результати за доходністю 

показали фонди: «Перший золотий» (+12,79%), «КІНТО-Зима» (+7,69%), «АнтиБанк» 

(+7,05%). 

Рис. 5.2 Дохідність закритих ІСІ у 2010–2012 р., за місяць 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

2010 0,82% 2,60% 17,00% 0,60% -16,20% -2,70% -1,30% -0,80% -1,10% -3,26% 3,18% 3,44%

2011 1,67% 0,61% -1,21% -3,42% -3,82% -3,59% -0,04% -9,95% -9,49% -1,34% 2,24% -5,58%

2012 4,78% -1,45% -1,12%
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За результатами січня 2012 р. відзначаємо сукупне збільшення ВЧА майже в чотири рази, 

відсутність відтоку капіталу та додатну дохідність закритих ІСІ.  

Лютий 

Аналіз закритих ІСІ у лютому включає 17 фондів, вартість чистих активів яких на кінець 

місяця склала 57,93 млн. грн. (див. рис. 5.1). З ринку вийшов фонд «Інвестиційний капітал – 

Фонд облігацій», який в минулому місяці становив більше половини питомої ваги ВЧА усіх 

закритих фондів. З цим і пов’язане таке різке зменшення ВЧА у лютому поточного року.   

Таблиця 5.3 Динаміка закритих фондів у лютому 2012 року 

Назва фонду Зміна ВЧА, тис. грн. Зміна ВЧА, % 
Чистий притік/відтік 
капіталу, тис. грн. 

Синергія Бонд 8 512,87 96,68% 7 284,20 

IТТ-Фiнанс 120,49 8,99% 0,00 

IТТ-Капiтал II 33,01 2,51% 0,00 

Індекс Української Біржі 25,04 0,91% 103,09 

УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi -51,20 -4,16% 0,00 

Перший інвестиційний фонд нерухомості -68,37 -1,20% 0,00 

АнтиБанк -79,91 -2,05% 0,00 

Магістр-фонд дохідний -125,70 -9,81% 0,00 

Преміум-фонд Металургія-Машинобудування -239,55 -3,65% 0,00 

Перший золотий -257,70 -7,93% -333,15 

Преміум-фонд Енергія -288,36 -4,47% 0,00 

Магістр - фонд енергетики -373,49 -13,20% 0,00 

Інші -48,12 
 

0,00 

Разом 7 159,00 - 7 054,14 

Зміни були спричинені розширенням 4-ох фондів, що показали приріст ВЧА у розмірі 

8,69 млн. грн., і значним чистим притоком у 2-х ІСІ, що залучили додатково 7,39 млн. грн. 

При цьому 13 фондів показали негативну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 

1,53 млн. грн., чистий відтік показав один ІСІ. Сукупний чистий притік сектору закритих ІСІ 

склав +7,05 млн. грн. – набагато кращий результат у порівнянні з аналогічним показником 

січня (+0,12 млн. грн.). 

Серед найпомітніших змін у чистих активах закритих ІСІ у лютому віднесемо наступні: 

«Синергія Бонд» (+8,51 млн. грн., +96,68%), – показав чистий притік +7,28 млн. грн. завдяки 

додатковому розміщенню 658 сертифікатів (+83,08%); «IТТ-Фiнанс» (+0,12 млн. грн., +8,99%), 

нульовий чистий притік; «Магістр - фонд енергетики» (-0,37 млн. грн., -13,20%) нульовий 

чистий відтік, «Перший золотий» (-0,26 млн. грн., -7,93%) – показав чистий відтік                      

-0,33 млн. грн. завдяки викупу 1 137 сертифікатів (-10,30%) (див. табл. 5.3). 

При цьому на першу позицію серед закритих ІСІ повернувся «Синергія Бонд» ПрАТ «Кінто» 

(29,89%, 17,32 млн. грн.). Другу та третю сходинки займають фонди «Преміум-фонд 

Металургія-Машинобудування» та «Преміум-фонд Енергія» КУА «ПІОГЛОБАЛ Україна»        

(10,92% та 10,63%, 6,32 млн. грн. та 6,16 млн. грн. відповідно) (див. табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 Закриті ІСІ за ВЧА станом на кінець лютого 2012 року 

№ 
з/п 

Назва фонду ВЧА, грн. 
Частка ринку 

(на кінець 
січня 2012) 

Частка ринку 
(на кінець 

лютого 2012) 

Зміна 
частки 

Кількість 
ЦП в 

обігу, шт. 

ВЧА на 
один ЦП, 

грн. 
Назва КУА 

1 Синергія Бонд 17 318 264,39 7,16% 29,89% 22,73% 1 450 11 943,63 ПрАТ "Кінто" 

2 
Преміум-фонд Металургія-

Машинобудування 
6 324 969,29 5,34% 10,92% 5,58% 41 208 153,49 

ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ 

Україна" 

3 Преміум-фонд Енергія 6 155 561,85 5,24% 10,63% 5,39% 42 924 143,41 
ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ 

Україна" 

4 
Перший інвестиційний фонд 

нерухомості 
5 622 670,07 4,63% 9,71% 5,08% 409 13 747,36 

ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 
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Продовження таблиці 5.4 

5 АнтиБанк 3 816 195,32 3,17% 6,59% 3,42% 4 806 794,05 
ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

6 Перший золотий 2 992 340,50 2,64% 5,17% 2,53% 9 906 302,07 
ТОВ КУА "Райффайзен 

Аваль" 

7 Індекс Української Біржі 2 770 291,64 2,30% 4,78% 2,48% 54 159 51,15 ПрАТ “Кінто” 

8 Магістр - фонд енергетики 2 456 744,74 2,23% 4,24% 2,01% 2 461 998,27 ТОВ КУА "Магістр" 

9 ОТП Динамічний 1 851 754,86 1,51% 3,20% 1,69% 2 174 851,77 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

10 IТТ-Фiнанс 1 460 133,41 1,09% 2,52% 1,43% 1 010 1 445,68 ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент" 

11 IТТ-Капiтал II 1 348 968,58 1,07% 2,33% 1,26% 2 953 456,81 ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент" 

12 
УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд 

Нерухомостi 
1 178 325,06 1,00% 2,03% 1,03% 1 156 1 019,31 

ТОВ КУА "УНІВЕР 

Менеджмент" 

13 Магістр-фонд дохідний 1 155 782,17 1,04% 2,00% 0,96% 3 577 323,11 ТОВ КУА "Магістр" 

14 КІНТО-Літо 895 542,29 0,73% 1,55% 0,82% 1 245 719,31 ПрАТ “Кінто” 

15 КІНТО-Осінь 877 360,58 0,72% 1,51% 0,79% 1 157 758,31 ПрАТ “Кінто” 

16 КІНТО-Весна 854 139,15 0,70% 1,47% 0,77% 1 381 618,49 ПрАТ “Кінто” 

17 КІНТО-Зима 852 916,90 0,70% 1,47% 0,77% 1 247 683,98 ПрАТ “Кінто” 

Разом 57 931 960,79 - - - 173 223 - - 

Діапазон доходності закритих фондів у лютому був досить широким і коливався в інтервалі 

від -13,20% до 8,99% (22 п. п.). Середня доходність сектору закритих фондів знаходиться в 

«червоній зоні»  (-1,45%), після надвдалого січня 2012 р.. 

При цьому лише три фонди продемонстрували позитивні результати: «IТТ-Фiнанс» (+8,99%), 

«Синергія Бонд» (+7,43%) та «Перший золотий» (+2,64%). В цілому додатні показники 

програвали від’ємним. Найбільшому впливу низхідної тенденції зміни вартості вкладень 

піддалися фонди: «Магістр - фонд енергетики» (-13,20%), «Магістр-фонд дохідний» (-9,81%), 

«Преміум-фонд Енергія» (-4,47%). 

Березень 

Аналіз закритих ІСІ у березні включає 15 фондів, вартість чистих активів яких на 

31.03.2012 р. склала 58,21 млн. грн. Відповідно до показників цих фондів сукупна ВЧА 

збільшилась на 0,28 млн  грн., порівняно з ВЧА за лютий, що складала 57,93 млн. грн. 

Зміни були спричинені розширенням 4-ох фондів, що показали приріст ВЧА у розмірі 

8,69 млн. грн., за рахунок переоцінки вартості інвестиційних інструментів, і незначним чистим 

притоком у 2-ох ІСІ, що залучили додатково 7,39 млн. грн. Проте 13 фондів показали 

негативну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 1,53 млн. грн., та незначним чистим 

відтоком у одному ІСІ, що склав -0,03 млн. грн. Сукупний чистий притік сектору закритих ІСІ 

склав +7,05 млн. грн. – аналогічний результат у порівнянні з минулим місяцем. 

При цьому на першу позицію серед закритих ІСІ повернувся «Синергія Бонд» ПрАТ «Кінто» 

(29,89%, 17,32 млн. грн.). Другу та третю сходинки займають фонди «Преміум-фонд 

Металургія-Машинобудування» та «Преміум-фонд Енергія» КУА «ПІОГЛОБАЛ Україна»        

(10,92% та 10,63%, 6,32 млн. грн. та 6,16 млн. грн. відповідно) (див. табл. 5.5). 

Таблиця 5.6 Закриті ІСІ за ВЧА станом на кінець грудня 2011 року 

№ 
з/п 

Назва фонду ВЧА, грн. 
Частка ринку 

(на кінець 
лютого 2012) 

Частка ринку 
(на кінець 

березня 2012) 

Зміна 
частки 

Кількість 
ЦП в обігу, 

шт. 

ВЧА на один 
ЦП, грн. 

Назва КУА 

1 Синергія Бонд 17 650 453,49 29,89% 30,32% 0,43% 1 451 12 164,34 ПрАТ “КІНТО” 

2 Преміум-фонд Енергія 6 618 732,79 10,92% 11,37% 0,45% 42 924 154,20 ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 

3 
Преміум-фонд Металургія-

Машинобудування 
6 344 395,40 10,63% 10,90% 0,27% 41 208 153,96 ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 
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Продовження таблиці 5.5 

4 
Перший інвестиційний фонд 

нерухомості 
5 610 297,24 9,71% 9,64% -0,07% 409 13 717,11 

ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

5 АнтиБанк 3 738 121,21 6,59% 6,42% -0,17% 4 806 777,80 
ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

6 Перший золотий 2 875 080,79 5,17% 4,94% -0,23% 10 258 280,28 ТОВ КУА "Райффайзен Аваль" 

7 Індекс Української Біржі 2 683 144,47 4,78% 4,61% -0,17% 54 159 49,54 ПрАТ “КІНТО” 

8 Магістр - фонд енергетики 2 316 643,78 4,24% 3,98% -0,26% 2 461 941,34 ТОВ КУА "Магістр" 

9 ОТП Динамічний 1 848 386,19 3,20% 3,18% -0,02% 2 174 850,22 ТОВ КУА "ОТП Капітал" 

10 IТТ-Фiнанс 1 468 662,26 2,52% 2,52% 0,00% 1 010 1 454,12 ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент" 

11 IТТ-Капiтал II 1 302 167,30 2,33% 2,24% -0,09% 2 953 440,96 ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент" 

12 Магістр-фонд дохідний 1 171 312,76 2,03% 2,01% -0,02% 3 577 327,46 ТОВ КУА "Магістр" 

13 
УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд 

Нерухомостi 
1 158 645,22 2,00% 1,99% -0,01% 1 156 1 002,29 

ТОВ КУА "УНІВЕР 

Менеджмент" 

14 КІНТО-Літо 885 333,31 1,55% 1,52% -0,03% 1 245 711,11 ПрАТ “КІНТО” 

15 КІНТО-Осінь 857 964,70 1,51% 1,47% -0,04% 1 157 741,54 ПрАТ “КІНТО” 

16 КІНТО-Зима 839 542,71 1,47% 1,44% -0,03% 1 247 673,25 ПрАТ “КІНТО” 

17 КІНТО-Весна 836 773,93 1,47% 1,44% -0,03% 1 381 605,92 ПрАТ “КІНТО” 

Разом 58 205 657,55 - - - 173 576 - - 

Діапазон доходності закритих фондів у березні був не дуже широким і знаходився в інтервалі 

від -7,22% до 7,52% (15 п. п.). Середня доходність сектору продовжує знаходитись глибоко в 

«червоній зоні» (-1,12%), після нетривалого панування позитивної динаміки у січні. 

Лише 4 фонди продемонстрував позитивні результати, 12 – негативні. В цілому від’ємні 

показники значно перевищували додатні. Найкращий результат за доходністю показав фонд: 

«Преміум-фонд Енергія» (+7,52%). Найбільшому впливу низхідної тенденції зміни вартості 

вкладень піддалися фонди: «Перший золотий» (-7,22%), «Магістр - фонд енергетики»             

(-5,70%), «IТТ-Капiтал II» (-3,47%) (див. табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 Доходність закритих фондів станом на кінець 2011 року 

Назва фонду 
Дата 

реєстрації 

Дата 
досягнення 
нормативів 

Доходність цінних паперів 

1 місяць 3 місяці 6 місяців 
1 рік            

(з початку 
року) 

з початку 
діяльності 

фонду 

з початку 
діяльності фонду, 

% річних 
(середня)** Синергія Бонд 22.12.2004 26.04.2005 1,85% -34,10% н.д. н.д. 21,64% 2,87% 

Перший інвестиційний фонд нерухомості 14.06.2005 06.03.2006 -0,22% -0,91% -1,67% -9,81% 174,34% 18,08% 

АнтиБанк 03.05.2007 28.08.2007 -2,05% -0,61% -2,41% -27,06% -22,22% -5,33% 

Преміум-фонд Енергія 14.06.2007 09.10.2007 7,52% -7,27% -14,18% -37,67% -84,58% -34,14% 

Магістр-фонд дохідний 11.09.2007 04.12.2007 1,34% -8,15% н.д. -28,96% -67,25% -22,76% 

Преміум-фонд Металургія-

Машинобудування 
11.09.2007 02.04.2008 0,31% -2,03% 1,72% -36,70% -84,60% -37,40% 

IТТ-Капiтал II 08.11.2007 03.06.2008 -3,47% 5,82% -3,52% -34,06% -55,90% -19,27% 

IТТ-Фiнанс 08.11.2007 03.06.2008 0,58% -1,66% -0,67% -13,38% 45,41% 10,28% 

ОТП Динамічний 01.02.2008 08.07.2008 -0,18% 3,95% -2,66% -43,52% -14,98% -4,26% 

Магістр - фонд енергетики 18.02.2008 29.08.2008 -5,70% -17,64% н.д. -6,69% -5,87% -1,67% 

УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi 25.08.2009 21.05.2010 -1,67% -3,33% -0,74% -7,65% 0,23% 0,12% 

КІНТО-Весна 26.01.2010 31.05.2010 -2,03% -0,11% н.д. -38,35% -39,41% -23,92% 

КІНТО-Літо 20.04.2010 17.09.2010 -1,14% 4,88% н.д. н.д. -28,89% -19,93% 

КІНТО-Осінь 05.07.2010 21.12.2010 -2,21% 1,54% 2,38% н.д. -25,85% -20,92% 

Індекс Української Біржі 12.01.2011 24.03.2011 -3,15% -1,79% -2,73% -50,46% -50,46% *** 

КІНТО-Зима 27.09.2010 30.03.2011 -1,57% 3,52% н.д. н.д. -32,68% *** 

Перший золотий 11.07.2011 23.09.2011 -7,22% 7,42% 1,13% н.д. -6,57% *** 

* Усі дані на кінець місяця розраховуються станом на 31.03.2012 

** Показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" розраховується за формулою складного відсотка. 

*** Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" не є репрезентативним для цього фонду. 
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Огляд підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» на основі офіційних даних Української асоціації 

інвестиційного бізнесу (режим доступу: http://www.uaib.com.ua), НБУ (режим доступу: http://bank.gov.ua), НКЦПФР (режим 

доступу: http://www.ssmsc.gov.ua), фондової біржі ПФТС (режим доступу: http://www.pfts.com), Української біржі (режим 

доступу: http://www.ux.ua), фондової біржі «Перспектива» (режим доступу: http://fbp.com.ua). 

Повні версії аналітичних оглядів завжди є у вільному доступі на офіційному сайті НРА «Рюрік» (http://rurik.com.ua).  

Відповідальний за випуск: 

Директор з розвитку НРА «Рюрік», к.е.н., Долінський Леонід Борисович, тел. (044) 383-04-76. 

Відповідальний аналітик: 

Ковальчук Олександр Сергійович, тел. (044) 484-00-53 (вн. 109). 

Загальна картина проаналізованих закритих ІСІ у березні виглядає доволі негативною – 

незважаючи на незначне зростання вартості чистих активів зберігається значна від’ємна 

доходність. Полегшував ситуацію лише незначний притік додаткових інвестиційних коштів.  

Отже, як зазначають аналітики НРА «Рюрік», І квартал 2012 року для закритих інститутів 

спільного інвестування позначився як негативний. Незважаючи на високу дохідність у січні 

поточного року, у березні вже закриті ІСІ серед усіх типів фондів показали найгіршу 

дохідність.  

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» на регулярній основі відслідковує та аналізує 

поточний стан та тенденції розвитку ринку публічних інститутів спільного інвестування 

України, що знаходить своє відображення у відповідних щоквартальних оглядах. 

 

http://www.uaib.com.ua/
http://bank.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.pfts.com/
http://www.ux.ua/
http://fbp.com.ua/
http://rurik.com.ua/


Огляд підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» на основі офіційних даних НБУ (режим доступу: http://bank.gov.ua), ДКЦПФР (режим доступу: 
http://www.ssmsc.gov.ua), Міністерства фінансів України (режим доступу: http://www.minfin.gov.ua), Державного комітету статистики України (режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua), Української асоціації інвестиційного бізнесу (режим доступу: http://www.uaib.com.ua), фондової біржі ПФТС (режим доступу:          
http://www.pfts.com), Української біржі (режим доступу: http://www.ux.ua), фондової біржі “Перспектива” (режим доступу:http://fbp.com.ua). 
За більш детальною інформацією з питань макроекономічних та галузевих оглядів звертайтесь до офіційного сайту НРА «Рюрік» (http://rurik.com.ua) або за 
телефоном (044) 383-04-76. 
НРА «Рюрік» надає Вам право копіювати документи, надруковані або опубліковані на офіційному сайті, тільки для некомерційного використання в межах 
Вашої організації виключно за умови посилання на НРА «Рюрік» як джерело інформації. Користуючись цим правом, Ви погоджуєтеся, що дія визначених тут 
авторських і суміжних прав поширюється на будь-яку зроблену в такий спосіб копію цих документів. Кожен опублікований НРА «Рюрік» документ може містити 
також й інші положення про охорону прав власності й авторських прав щодо цього документа. Крім вищезазначеного, ніщо з наведеного тут не може означати 
передачі будь-кому будь-яким чином будь-яких авторських чи суміжних прав НРА «Рюрік» або третій стороні. Будь-який продукт, процес або технологія, 
зазначена в цьому документі, можуть бути об'єктом інших прав інтелектуальної власності НРА «Рюрік» і можуть не бути ліцензованими. 

Ця публікація надається за принципом «як є», без жодних гарантій, прямих або непрямих включно, але не обмежуючись непрямими гарантіями її товарної 
цінності, придатності для певних цілей або відсутності порушення авторських прав. 
Будь-яка публікація НРА «Рюрік» може містити неточності й помилки. У публікації можуть вноситися зміни, які відображаються в наступних виданнях цих 
публікацій. НРА «Рюрік» може в будь-який момент без попереднього повідомлення вносити покращення та зміни в описану в цих публікаціях інформацію. 
Якщо особа, що ознайомилася зі змістом опублікованого документа НРА «Рюрік», надсилає електронною поштою чи будь-яким іншим способом питання, 
коментарі, припущення та т. ін. щодо змісту документа НРА «Рюрік», вони вважаються не конфіденційними, НРА «Рюрік» не несе стосовно цієї інформації 
жодних зобов'язань і має право вільно використовувати, відтворювати, поширювати таку інформацію без будь-яких обмежень. 
Далі, НРА «Рюрік» має право вільно використовувати отримані таким чином ідеї, ноу-хау й технології в будь-яких цілях включно, але не обмежуючись 
розробкою, виробництвом і маркетингом продуктів і послуг, де використовуються ці ідеї. 

http://bank.gov.ua
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.uaib.com.ua/
http://www.pfts.com/
http://www.ux.ua/
http://fbp.com.ua/


НРА «Рюрік» 
 04053 Україна, м. Київ, вул. Артема 52а 

+38 (044) 383-04-76, +38 (044) 484-00-53 
e-mail: info@rurik.com.ua 

www: rurik.com.ua 
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