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ПУБЛІЧНІ ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: 
ПІДСУМКИ ІІ КВАРТАЛУ 2011 РОКУ ТА 

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Аналітичний департамент Національного рейтингового агентства 

«Рюрік» проаналізував статистичну інформацію ринку публічних 

інститутів спільного інвестування за другий квартал 2011 року. 

Проведений аналіз дозволив зробити ряд висновків. 

Інституційна структура ринку публічних ІСІ. За даними Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на 01.07.2011 р. 

видано 360 ліцензій на провадження діяльності з управління активами 

інституційних інвесторів поряд із 1650 зареєстрованими інститутами 

спільного інвестування, з яких: 268 – корпоративні, 1382 - пайові 

інвестиційні фонди. 

Порівняльна дохідність фондів. За результатами другого кварталу 

2011 р., так само як і за результатами першого, індустрія українських 

інститутів спільного інвестування за дохідністю програла всім індексам 

основних фондових майданчиків світу. У другій чверті 2011 р. лідерство 

за дохідністю перейшло до індексу DAX (Франція), який показав +4,91% 

на фоні глобального переходу світових індикаторів до червоної зони. 

Далеко позаду залишились DJIA, FTSE100 та NIKKEI225 із 

відповідними показниками 0,86%, 0,67% та 0,65%. 

Вітчизняні фондові індекси з групи лідерів І кварталу стрімко перейшли 

до групи аутсайдерів, так індекс Української біржі знизився на -19,55%, 

а ПФТС на -19,79% за підсумками ІІ кварталу. Індекс РТС, що лідирував 

по дохідності у І кварталі 2011 року, спромігся утримати першість за 

підсумками півріччя з дохідністю на рівні +7,71% – гарячі нафтодолари 

невпинно рухали фондові майданчики Росії до нових історичних 

максимумів незважаючи на бюджетні катаклізми провідних країн світу. 

Інститути спільного інвестування за підсумками першого півріччя 

загалом та ІІ кварталу 2011 року зокрема вкотре розчаровують 

інвесторів, показуючи збитки реалізованих інвестиційних стратегій: 

відкриті фонди просіли на -10,24% у ІІ кварталі та на -8,07% за 

підсумками півріччя, інтервальні – на -15,13% та -13,42%, закриті – на 

-10,83% та -9,92% за аналогічні періоди. Проте, необхідно зазначити, 

що 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 у І кварталі 2011 року (розміщені у відкритому 

доступі на сайті www.rurik.com.ua): 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 ІІ кварталу 2011 року, на думку НРА «Рюрік», 

характеризують галузь публічних ІСІ в Україні як тимчасово збиткову та 

відносно інвестиційно привабливу як для фізичних, так і для юридичних 

осіб. Дані висновки підтверджуються практичними діями інвесторів, які 

продовжують віддавати перевагу банківським депозитним вкладам, 

незважаючи на каскадне зниження процентних ставок, завдяки їх суттє- 

 
вим перевагам за показниками ризикованості інвестицій і відсутності 

потреби в додаткових знаннях основ функціонування фондового ринку 

України. 

Субринок відкритих ІСІ. Відповідно до даних Української асоціації 

інвестиційного бізнесу, вартість чистих активів відкритих ІСІ станом на 

кінець квітня склала 297,53 млн. грн., показавши зростання на 

+2,19 млн. грн., або на +0,84% за місяць; у травні відкриті ІСІ 

продовжили зростання сукупної вартості чистих активів ще на 

+5,02 млн. грн., або на +2,07%. Зниження вартості чистих активів ІСІ у 

червні склало -2,33 млн. грн. (-0,95%). Таким чином, у порівнянні з 

квітнем-травнем динаміка сектору відкритих ІСІ у червні змінила вектор 

розвитку вбік зниження. 

Субринок інтервальних ІСІ. Вартість чистих активів інтервальних 

інститутів спільного інвестування станом на 01.05.2011 р. дорівнювала 

102,64 млн. грн. із зниженням за квітень на -8,08 млн. грн. (-8,97%). В 

травні місяці вартість чистих активів фондів продовжувала 

знижуватись, досягши позначки у 85,27 млн. грн. станом на 

01.06.2011 р. У червні інтервальні фонди так само показали зниження 

сукупної вартості чистих активів зупинившись на рівні 75,43 млн. грн. 

станом на 01.07.2011 р. 

Субринок закритих ІСІ. Закриті інститути спільного інвестування 

(невенчурні) на кінець квітня сформували сукупну вартість чистих 

активів у обсязі 86,35 млн. грн., проте, вже у травні спромоглися її 

підвищити до позначки у 87,08 млн. грн. Статистичні показники УАІБ 

свідчать, що червень місяць ознаменувався зростанням вартості чистих 

активів закритих фондів до 96,45 млн. грн. Відповідно до показників 

фондів, у відношенні до значення на кінець травня місяця, їх сукупна 

ВЧА збільшилась на 9,37 млн. грн. 

Прогноз на 2011 рік. Загалом, на думку аналітиків НРА «Рюрик», 2011 

рік вкотре вимагає від інвестиційних управляючих високої професійної 

майстерності, а від інвесторів ретельного пошуку надійних компаній з 

управління активами. Основу в дану тенденцію вкладає інфляційна 

модель розвитку світової економіки, що продовжує генерувати 

антагоністичні імпульси. Гіперліквідність на світових фінансових ринках 

у першому кварталі 2011 року, забезпечена програмою кількісного 

пом’якшення монетарної політики США (QE2), відправила до захмарних 

значень не тільки котирування сировинних активів, а й цінних паперів 

першого ешелону. Натомість очікування щодо її завершення, 

підкріплені відсутністю офіційних заяв на можливі продовження, та 

критичний стан державних фінансів (який потенційно вказує на 

необхідність скорочення дефіциту федерального бюджету США та 

підвищення податків на доходи заможних громадян), негативна 

динаміка ринку нерухомості і ринку праці США різко зривають фондові 

майданчики до перевірки базових рівнів підтримки вже на початку ІІ 

кварталу 2011 року. 

В умовах всеохоплюючої паніки волантильність інвестиційних активів 

вкотре змушує нервувати учасників фінансових ринків. Тим часом, 

фондовий ринок України чутливо реагує на нові імпульси розвинених 

ринків, покірно моделюючи динаміку їх розвитку. Дана тенденція 

забезпечує екзогенний фон при функціонуванні ринку публічних ІСІ. В 

цілому, результати діяльності ІСІ у другому кварталі 2011 р. свідчать 

про загальноринкову збитковість всіх типів інвестиційних фондів, за 

часткового припливу додаткових інвестиційних ресурсів до окремих 

інститутів спільного інвестування. 

На думку НРА «Рюрік», такі суперечливі результати демонструють, що 

у компаніях, які є професійними учасниками ринку ІСІ, фахівці з 

маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю поки що працюють 

ефективніше, ніж безпосередньо фахівці з управління активами. Тому, 

НРА «Рюрік» радить приватним інвесторам більше орієнтуватися на 

ґрунтовні аналітичні дослідження, аніж на привабливі рекламні буклети. 

 Підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» на основі статистичних 
даних ДКЦПФР, УАІБ та НБУ.  

Повна версія аналітичного огляду діяльності публічних інститутів спільного 
інвестування України за ІІ квартал 2011 року (31 стор., на укр. мові) розміщена у 
вільному доступі на офіційному сайті Агентства (www.rurik.com.ua).  

У випадку виникнення додаткових питань: тел. (044) 383-04-76. 


