
    
Національне рейтингове агентство «Рюрік» 

Інституційні інвестори на фондовому ринку України: підсумки 2010 року 
та ключові тенденції розвитку 

 

налітичний департамент Національного рейтингового 
агентства «Рюрік» проаналізував статистичну інформацію, 
щодо діяльності інституційних інвесторів на фондовому 
ринку України за 2010 рік. Проведений аналіз дозволив 

сформувати ряд наступних висновків. 

Незважаючи на те, що від закінчення 2010 року до моменту 
написання цього огляду минуло більше чотирьох місяців, на 
офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг статистична інформація по ринках фінансових 
послуг актуалізована тільки станом на 01.01.2011 р. Тому, НРА 
«Рюрік» здійснило дослідження діяльності інституційних інвесторів 
на фондовому ринку України за 2010 рік без урахування І кварталу 
2011 року. 

Активність та ліквідність фондового ринку України значною мірою 
визначається саме інституційними інвесторами, оскільки приватні 
інвестиції займають незначну частку на вітчизняному фондовому 
ринку. Зокрема, це пояснюється тим, що інвестори – фізичні особи 
інвестують кошти у фінансові активи не безпосередньо, а через 
інститути спільного інвестування. 

Банківські інвестиції в цінні папери. Фондовий ринок України за 
підсумками 2010 року продовжує залишатися банкоцентричним, що 
виявляється найбільшою часткою банків, як у сукупних активах 
інституційних інвесторів (94,46%), так і в сукупному обсязі 
інвестицій в цінні папери (більше 81,23%). При цьому відзначаємо 
зростання частки інвестицій у цінні папери в структурі активів самої 
банківської системи, що викликано, в першу чергу, значним 
накопиченням банками ліквідності протягом останніх років загалом 
та у 2010 році зокрема. 

Сукупний обсяг інвестицій банків у цінні папери станом на 
01.01.2011 р. складає 83,27 млрд. грн., що на 45,37 млрд. грн., або 
в два рази, більше, ніж станом на 01.01.2010 р. При цьому 
відбулося майже двократне збільшення частки цінних паперів у 
структурі активів – з 4,3% до 8,8% за аналогічний період. 

Найбільш стрімке зростання, в абсолютному вираженні, за 
підсумками 2010 року показали цінні папери в портфелі банків на 
продаж, які на кінець 2010 р. становили 60,16 млрд. грн. (+34,20 
млрд. грн. або +131,74%). У відносному вираженні, найбільші темпи 
приросту показали торгові цінні папери – приріст +173,12% (або 
4,83 млрд. грн.) Цінні папери в портфелі банків до погашення 
станом на 01.01.2011 р. склали 13,92 млрд. грн., що на 6,04 млрд. 
грн., або на 76,65%, більше, ніж станом на 01.01.2010 р. Інвестиції в 
асоційовані та дочірні підприємства не зазнали значних змін і 
склали на кінець аналізованого періоду 1,57 млрд. грн. 

Інвестиції страхових компаній у цінні папери. Страховики 
займають другу позицію, після банків, за розмірами активів і 
обсягами інвестицій в цінні папери. Так, страховики інвестують у 
цінні папери близько 40% від загальної вартості активів, причому 
майже 39% активів складають акції вітчизняних компаній. Розміри 
інвестування страховиків в інструменти фондового ринку протягом 
2010 року зросли на 1,2%. Тому, говорити про збільшення 
активності страхових компаній як інституційних інвесторів на 
вітчизняному фондовому ринку, поки, не доводиться. 

Статистичні показники дозволяють стверджувати, що інвестиції в 
цінні папери займали значну вагу в структурі активів страхових 
компаній як на початок, так і на кінець аналізованого періоду, з 
рівномірною тенденцією до зростання. Основою до збільшення 
частки цінних паперів в активах страховиків стали інвестиції в цінні 
папери, що емітуються державою, частка яких зросла в 2010 році з 
3,7% до 5,5%. Аналітичний департамент НРА «Рюрік» відзначає, 
що дана тенденція обумовлена, в першу чергу, низьким рівнем 
ризику, притаманним для державних цінних паперів. А також 
зростанням загальної відсоткової дохідності зазначених паперів в 
2010 році, в результаті розміщення значного обсягу ПДВ – облігацій 
з підвищеним рівнем прибутковості до погашення. 

Незважаючи на це, як відзначають аналітики НРА «Рюрік», 
основною проблемою для страховиків залишається недостатність 
ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної 
інвестиційної політики. 

Інвестиції інститутів спільного інвестування у цінні папери. 
Протягом 2010 року відбулося скорочення обсягів інвестицій у цінні 
папери з боку інститутів спільного інвестування (пайових та 
корпоративних інвестиційних фондів). Так, якщо на початок 2010 
року інвестиції ІСІ в цінні папери складали 79,2% активів, то станом 
на 01.01.2011 р. вже 71,61%. 

Станом на 01.01.2011 р. частка цінних паперів в агрегованому 
портфелі невенчурних ІСІ виросла до 71,61%. Зокрема, інвестиції в 
акції збільшились до 55,34%, в ОВДП до 3,26%, в інші цінні папери 
до 5,89%. 

Таким чином, акції залишалися основним інструментом для 
інвестицій всіх типів невенчурних ІСІ, причому їх частка за станом 
на 01.01.2011 р. охоплювала більше 50% активів, крім відкритих 
фондів (36,74%). 

Основне розширення часток зазначених вище інструментів 
відбулося за рахунок звуження категорії «інші активи» з 31,75% до 
20,29%, причому воно було пов'язане зі зменшенням сукупної 
вартості цієї групи активів. Серед цінних паперів у зведеному 
портфелі невенчурних фондів зменшенню піддалася лише частина 
облігацій підприємств (з 8,48% до 6,45%) за 2010 рік. 

Зміни в структурі інвестицій агрегованого портфелю закритих ІСІ у 
другій половині 2010 року показали тенденцію, зворотну 
характерною для початку року, а саме: збільшення частки обсягів 
інвестицій в акції за рахунок корпоративних прав («інших активів») і 
корпоративних боргових цінних паперів. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене можна стверджувати, що 
інститути спільного інвестування є одними з ключових учасників 
фондового ринку України, перш за все, у зв'язку з їхньою активною 
інвестиційною діяльністю. Однак, у своїй більшості фонди ще не 
розкрили власний інвестиційний потенціал, оскільки обсяги вартості 
чистих активів невенчурних фондів станом на початок 2011 року 
продовжують залишатися на досить низькому рівні. Саме тому, 
інститути спільного інвестування посідають третє місце в ренкінгу 
інституційних інвесторів, показуючи рівень інвестицій в обсязі 5,76 
млрд. грн, що в 14,5 рази менше, ніж обсяги інвестицій банківських 
установ та у 2,3 рази менше обсяги інвестицій у цінні папери з боку 
страхових компаній. 

Інвестиції недержавних пенсійних фондів у цінні папери. 
Недержавні пенсійні фонди інвестують у цінні папери 51,9% своїх 
активів, сформованих, в основному, акціями українських емітентів 
(18,1%), облігаціями підприємств, емітентами яких є резиденти 
України (15,4%) та цінними паперами, дохід за якими гарантовано 
Кабінетом Міністрів України (14,9%). Разом з тим, враховуючи те, 
що розвиток вітчизняного ринку недержавного пенсійного 
забезпечення є досить низьким, структура вкладень НПФ в цінні 
папери не має значного впливу на загальну структуру вкладень 
інституційних інвесторів. 

За результатами 2010 року, переважними напрямками інвестування 
пенсійних активів є: депозити в банках (34,7%), акції українських 
емітентів (18,1%), облігації підприємств, емітентами яких є 
резиденти України (15,4%), цінні папери, дохід за якими 
гарантовано Кабінетом Міністрів України (14,9%). 

Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що істотним фактором, що 
стримує зростання інвестицій у цінні папери з боку НПФ, є 
незначний обсяг залучених пенсійних внесків, який обмежує 
можливості фондів щодо здійснення диверсифікації інвестицій 
пенсійних активів у дохідні фінансові інструменти, саме тому, 
середня прибутковість активів недержавних пенсійних фондів від 
інвестування у 2010 році була на рівні 17,2% річних при «офіційній» 
інфляції на рівні 9,1% річних. За даними УАІБ, серед НПФ, в які 
розпочато сплата пенсійних внесків, 50 НПФ (на які припадає 78,1% 
учасників і 97% загальних активів НПФ) забезпечили прибутковість 
вище за рівень інфляції, 14 – нижче рівня інфляції, діяльність 2 
НПФ виявилася збитковою. 

Отже, підсумовуючи наведені вище дані та висновки, аналітики НРА 
«Рюрік» відзначають, що до введення другого рівня недержавного 
пенсійного забезпечення та досягнення значних зрушень у процесі 
реалізації стратегії реформування пенсійної системи України, 
інвестиції недержавних пенсійних фондів не будуть складати 
істотного значення для фондового ринку, саме через низьку сукупну 
капіталізацію недержавних пенсійних фондів. 

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» на регулярній основі 
відслідковує та аналізує поточний стан, а також тенденції розвитку, 
інституційних інвесторів в Україні, що знаходить відображення у 
відповідних щоквартальних оглядах. 

А 

Підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» на основі статистичних даних 
Держфінпослуг, ДКЦПФР, УАІБ та НБУ. 
Повна версія аналітичного огляду діяльності інституційних інвесторів на фондовому 
ринку України розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Агентства 

(www.rurik.com.ua). У випадку виникнення додаткових питань: тел. (044) 383-04-76. 


