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Резюме 

В даному огляді аналітичний департамент Національного рейтингового агентства 

«Рюрік» відображає результати проведеного дослідження функціонування ринку 

публічних інститутів спільного інвестування у ІІ кварталі 2011 року. 

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. 

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 
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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 аналітиків 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 суттєвим перевагам за показниками ризикованості інвестицій і 

відсутності потреби в додаткових знаннях основ функціонування фондового ринку 

України. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 
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1. Головні новини ринку публічних ІСІ 

Серед великої кількості подій, що відбулись протягом ІI кварталу 2011 року на ринку ІСІ, 

НРА «Рюрік» визначило наступні найважливіші: 

– «Українська біржа» включила до біржового списку інвестиційні сертифікати закритого 

недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Зима» (під управлінням 

КУА «КІНТО»). Цінні папери допущені до торгів на ринку котирувань з 4 квітня 2011 року. 

– ДКЦПФР визнала Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Трійка Діалог 

Акції» та Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Трійка Діалог Облігації» 

(обидва під управлінням «КУА-АПФ «Трійка Діалог Україна») такими, що відповідають 

вимогам законодавства щодо мінімального обсягу активів ІСІ. 

– ДКЦПФР прийняла рішення про визнання Відкритого диверсифікованого пайового 

інвестиційного фонду «ВСІ» (під управлінням КУА «Всесвіт») таким, що відповідає вимогам 

законодавства, встановленим до інститутів спільного інвестування. 

– ДКЦПФР анулювала ліцензію на управління активами КУА «Галицькі Інвестиції» (м. Львів). 

Рішення про анулювання ліцензії прийнято 6 травня 2011 року в зв'язку з поданою заявою 

уповноваженої особи КУА. 

– КУА-АПФ «УкрСиб Ессет Менеджмент» 29 травня 2011 року розпочала продаж 

інвестиційних сертифікатів відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«УкрСиб А-ВІСТА». Фонд є першим відкритим фондом у лінійці інвестиційних продуктів КУА-

АПФ «УкрСиб Ессет Менеджмент». 

– Акціонери інвестиційного фонду «Синергія-3» (під управлінням КУА «КІНТО») на зборах 31 

травня 2011 року вирішили ліквідувати фонд. Рішення про ліквідацію прийнято у зв'язку із 

закінченням терміну діяльності фонду шляхом голосування акціонерів (за проголосували 

99,9% голосів). 

– «Українська біржа» 20 червня 2011 року поповнила біржовий список акціями двох 

інвестиційних фондів: до біржового списку позалістингових цінних паперів включено акції 

ПАТ «Корпоративний недиверсифікований інтервальний фонд закритого типу «Інеко Ріал 

Істейт» та ПАТ «Корпоративний недиверсифікований інтервальний фонд закритого типу 

«Інеко Прямі інвестиції». Обидва фонди знаходяться під управлінням ТОВ «Компанія з 

управління активами «Інеко-Інвест». 
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2. Суб’єкти ринку спільного інвестування 

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

кількість ліцензій, виданих професійним учасникам фондового ринку на провадження 

професійної діяльності, становила 1741 од., в тому числі 360 ліцензій 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. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Динаміка кількості виданих ліцензій ДКЦПФР у ІІ кварталі 2011 р. 

З початку реєстрації станом на 01.07.2011 р. кількість зареєстрованих корпоративних та 

пайових інвестиційних фондів становила 1650 інститутів спільного інвестування, з яких: 268 – 

корпоративні, 1382 – пайові інвестиційні фонди. Динаміку загальної кількості інститутів 

спільного інвестування та співвідношення корпоративних і пайових інвестиційних фондів 

можна побачити на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Динаміка кількості інститутів спільного інвестування у ІІ кварталі 2011 р. 
 

Отже, з вищенаведених малюнків можна побачити, що сукупність інститутів спільного 

інвестування протягом ІІ кварталу 2011 року зросла на 38 одиниць. Нових пайових фондів 

було зареєстровано 32 одиниці на противагу 6 новим корпоративним інститутам спільного 

інвестування. Поряд з цим зросла і кількість компаній з управління активами на 3 одиниці. 
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3. Інвестиційна дохідність 

Другий квартал 2011 року ознаменувався насиченим різноманітними новинами 

інформаційним простором, що забезпечило підвищену волантильність як для світових 

фінансових ринків загалом, так і для вітчизняного фондового ринку зокрема. 

Початок другої чверті поточного року відзначився рекордним здешевлення американського 

долара на тлі підняття ставки рефінансування збоку Європейського центрального банку, що 

автоматично підштовхнуло вгору ціни на нафту, промислову сировину та золото до нових 

історичних максимумів. Це також було спричинено нестабільністю на світових фондових 

ринках, військовим конфліктом у Лівії та, водночас, поступовим зниженням росту глобальної 

економіки. 

Незважаючи на це, до середини квітня більшість ключових світових індексів рухалися у 

боковому тренді і тільки з 18-19 квітня, після нового підвищення Китаєм резервних вимог для 

банків та зміною прогнозу довгострокового кредитного рейтингу США агентством Standard & 

Poor’s на негативний із 30%-ою вірогідністю зниження самого рейтингу протягом 2-х років, 

спрямували вектори розвитку до червоної зони. Тривогу інвесторів щодо темпів росту 

міжнародної економіки провокували очікування повторного збільшення відсоткової ставки 

ЄЦБ. Поряд із цим, висхідна корекція на початку кварталу дозволила більшості провідних 

індикаторів акцій світу зафіксувати приріст за результатами місяця. У США акції зросли на 

2,9-4,0%, у Європі – на 2,7-6,7%, у Японії – на 1,0%. На відміну від останніх, український та 

російський ринки у квітні показали зниження. Вітчизняні індекси за місяць втратили 3,5% 

(ПФТС) та 2,1% (УБ), при цьому активність торгів на УБ помітно зменшилась (сукупний обсяг 

торгів скоротився на 20%). 

Середина кварталу відзначила негативну динаміку ринків акцій та була підвладна 

песимістичним настроям інвесторів. Просідання тривало практично протягом усього травня в 

умовах надходження свіжих новин з різних регіонів світу. Після заяви Народного банку Китаю 

щодо пріоритетності боротьби з інфляцією, яка стала «критичною» (за оцінками НБК – 

близько 5% річних), азійські ринки відіграли суттєве падіння із поступовою стабілізацією 

ближче до кінця ІІ кварталу 2011 року. На думку аналітиків НРА «Рюрік», це сигналізувало 

про вірогідне подальше посилення монетарної політики НБК та очікуване гальмування 

економічної активності в КНР. 

Європейські фондові ринки просіли на тлі 4-го за останній рік зниження агентством Standard 

& Poor’s кредитного рейтингу Греції на два рівні – із BB- до B. Пізніше Fitch вчинило 

аналогічно (зниження довгострокового кредитного рейтингу до рівня B+, що на 4 позиції 

нижче інвестиційного рівня). Додаткового нервування інвесторам додали новини про намір 

Греції просити про додаткову фінансову допомогу у міжнародної спільноти у вигляді 
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реструктуризації попередніх боргів. Таким чином, на думку аналітичного департаменту 

НРА «Рюрік», стало очевидним, що вирішення бюджетних проблем Єврозони потребує 

значно більшого часу, а відновлення економіки ключових країн, зокрема США, має значно 

поміркованіший характер, ніж очікувалось раніше. Це призвело до зниження апетиту 

міжнародних інвесторів до ризику та, відповідно, скорочення інвестицій у найбільш 

ризиковані активи. 

В цілому, саме у середині ІІ кварталу ринки показали найбільший у 2011 році спад. У США 

акції втратили 1,4-1,9%, у Європі – 1,3-2,9%, у Японії – 1,6%, у Китаї – 0,2-5,8%. Український 

та російський ринки у травні продовжували зниження, причому ще більшими темпами, аніж 

світові. Внутрішній корпоративний конфлікт акціонерів «Донецьксталі», що виник в Україні 

наприкінці травня, сприяв поглибленню провалу ринку, оскільки був пов'язаний з сукупністю 

ліквідних цінних паперів, зокрема і складових індексних кошиків вітчизняних фондових 

майданчиків. Українські індекси за травень втратили -7,9% (ПФТС) та 

-8,7% (УБ). Водночас, загальний обсяг торгів у травні на УБ несуттєво змінився – скоротився 

на -3,5% порівняно з квітнем, а вартість угод з акціями була меншою на 15,5%, з облігаціями 

компаній – на 8,2%, проте на цьому додатково позначилася традиційно менша кількість 

робочих днів у травні. Сукупну дохідність основних фондових індексів провідних майданчиків 

світу у порівнянні із дохідністю публічних інститутів спільного інвестування за другий квартал 

2011 року графічно відображено на рис. 3.1. 

 

Рис.3.1. Дохідність провідних світових фондових індексів та ІСІ у ІІ кварталі 2011 р. 

Закінчення другої чверті 2011 року пройшло під егідою ретельного споглядання інвестиційної 

спільноти на фінансовий фронт США, де Конгрес продовжував боротьбу за скорочення 

витрат федерального бюджету та підвищення граничного рівня зовнішнього боргу США. 

Основною завадою на цьому шляху постала Республіканська більшість в Палаті 

представників. 

Політичний глухий кут у поєднанні із настанням дед-лайну підняття боргової межі (2 липня 
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2011 р.), що швидко наближався, провокував рейтингові агентства на публікацію серії 

попереджень щодо можливості зниження суверенного кредитного рейтингу США. 

В Європі головним чином привертала увагу глобальних інвесторів активність навколо 

питання про надання другого пакету допомоги Греції. У той час як Грецький парламент 

провів два важливих голосування щодо жорсткої економії, необхідної для утримання 

Європейського Союзу на своєму боці, проте, у ІІ кварталі ситуація з рішенням ЄС все ще 

залишалась невизначеною. Поряд із тим, Китай агресивно продовжував провадити жорсткі 

заходи в сфері грошово-кредитної політики для стримування інфляції та цінового тиску, 

спричиненого глобальними руйнаціями імпортних закупівель внаслідок нищівного цунамі в 

Японії. 

Динаміка ринків акцій у червні була підвладна песимістичним настроям. Просідання тривало 

практично протягом усього місяця в умовах напливу негативних новин з різних регіонів світу. 

У перші три дні місяця фондовий ринок України впав на -4%, поступово  перейшовши під 

вплив бічного тренду, з незначним низхідним нахилом на тлі загальної невизначеності. 

Протримавшись під його впливом майже три тижні, повторно знизився на -4%. Для останніх 

днів місяця була характерна незначна позитивна корекція на рівні +2%. 
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4. Відкриті інститути спільного інвестування 

квітень 

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

відкритих інститутів спільного інвестування станом на 01.05.2011 р. склала 297,53 млн. грн. 

Збільшення чистих активів даних фондів у квітні склало +2,19 млн. грн. (+0,84%). Динаміка у 

квітні залишилася позитивною, хоч і більш помірною у порівнянні з березнем 

(+13,54 млн. грн. або +5,27%). 

Приріст сукупних чистих активів був спричинений розширенням 6-ти фондів, ВЧА яких разом 

зросла на 11,68 млн. грн., а також із чистим притоком у 9-ти ІСІ, що залучили додатково 

11,43 млн. грн. Чистий відтік було зафіксовано у 18-ти ІСІ, що виплатили інвесторам в цілому 

4,17 млн. грн. Сукупний чистий притік у квітні був удвічі меншим за березневий 

(+15,09 млн. грн.) і склав 7,17 млн. грн. 

До основних змін щодо чистих активів відкритих ІСІ у квітні можна віднести наступні: 

«ОТП Класичний» (+6,10 млн. грн., +9,18%) – як завдяки зростанню вартості портфеля, так і 

додатковому залученню вкладень. Фонд показав чистий притік 5,48 млн. грн. завдяки 

розміщенню 4 582 сертифікатів (+8,22% кількості в обігу порівняно з березнем); 

«Райффайзен грошовий ринок» (+4,76 млн. грн., +30,68%) – за рахунок чистого притоку 

4,64 млн. грн. при додатковому продажу 3 583 сертифікатів (+29,73%) в обігу); 

«Райфайзен Акції» (+0,45 млн.грн., +22,64%) – чистий притік 0,58 млн. грн. (+1 095 ІС, 

+29,49%). Разом з цим, зменшення показали: «КІНТО-Класичний» (-1,97 млн. грн., -4,56%) – 

переважно, внаслідок знецінення складових портфеля, а також через чистий відтік 

-0,51 млн. грн. після викупу 1 017 сертифікатів (-1,19%). «КІНТО-Еквіті» (-1,28 млн. грн., 

-10,38%) – також через негативну переоцінку; чистий відтік склав -0,25 млн. грн. (-179 ІС, 

-2,14%); «Альтус-Збалансований» (-1,00 млн. грн., -14.21%) – головним чином, у зв’язку з 

чистим відтоком (-0,91 млн. грн., - 467 сертифікатів, -13,07%). 

Доцільно зазначити, що першість серед відкритих ІСІ за часткою ринку у квітні зміцнив, 

завдяки найбільш стрімкій позитивній динаміці вартості чистих активів, фонд «ОТП 

Класичний» (24,4% сукупної ВЧА, 72,48 млн. грн.). Другим, незважаючи на зниження ВЧА, 

залишався «КІНТО-Класичний» (13,9%, 41,24 млн. грн.), третім був «Парекс Український 

Збалансований фонд» (10,0%, 29,80 млн. грн.), який потіснив на одну сходинку вниз 

«Райффайзен грошовий ринок» (6,8%, 15,29 млн. грн.). «СЕБ Фонд грошовий ринок» (4,8%, 

14,15 млн. грн.) замкнув ТОП-5. 

Стосовно 6-10 позицій у першій десятці найбільших відкритих ІСІ можна констатувати 

відсутність змін, за одним винятком – Фонд «Спарта Збалансований», який у березні був 7-м 

(3,7%, 9,45 млн. грн.), до огляду не потрапив за відсутності даних на кінець місяця, проте 
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станом на 28 квітня 2011 р. його ВЧА становила 7,14 млн. грн., що ставить його на 11-е місце 

у ренкінгу за ВЧА. Решта ІСІ, які не потрапили в огляд, але були визнані такими, що 

відбулися («Спарта 300», «Тройка Діалог Облігації») знаходилися у кінці 3-го десятку 

загального ренкінгу. 

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» зазначає, що діапазон доходності фондів у квітні був 

вужчим, ніж у березні – від -8,80% до +0,94% – за рахунок зменшення кількості позитивних 

результатів на тлі продовження корекції на фондовому ринку. Доходності окремих ІСІ були 

розподілені рівномірно. Зростання вартості вкладень забезпечили 5 фондів (проти 12-ти у 

березні). Середня зміна вартості сертифікатів відкритих фондів склала -3,18%, що майже 

утричі менше, ніж у березні, однак на рівні із індексами ПФТС і УБ. 

Статистичні показники УАІБ щодо дохідності відкритих ІСІ свідчать, що серед лідерів, які не 

тільки зберегли інвестицій вкладників від знецінення, а й наростили їхню вартість, можна 

відзначити наступні фонди: «Альтус-Депозит» (+0,94%) та «ОТП Класичний» (+0,89%). 

Нижню межу доходності, практично таку ж, як у березні (-8,1%), сформував показник фонду 

«Тайгер Вайт» (-8,80%), близьким до нього був і «КІНТО-Еквіті» (-8,43%). 

Найдохіднішим інвестиційним активом за підсумком квітня було золото, що принесло +8,16% 

дохідності. Прибутковими залишалися і депозити у євро (+5,83%). 

травень 

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, вартість чистих активів 38 відкритих 

інститутів спільного інвестування станом на 01.06.2011 р. склала 257,45 млн. грн. У травні 

чисті активи відкритих фондів збільшилися на 5,02 млн. грн. (+2,07%). Отже, загалом, 

динаміка чистих активів відкритих ІСІ у травні поліпшилася (у квітні +2,19 млн. грн. або 

+0,84%). У той же час, вона все ж була більш помірною у порівнянні з березнем 2011 року 

(ВЧА +13,54 млн. грн. або +5,27%). Загалом, зміни сукупної ВЧА були спричинені 

розширенням 11-ти фондів з сукупним приростом ВЧА у +14,38 млн. грн. і чистим притоком у 

11-ти ІСІ, що залучили додатково +13,72 млн. грн. Чистого відтоку зазнали 19 фондів, що 

разом втратили -5,04 млн. грн. інвестиційних коштів. Сукупний чистий притік склав 

8,68 млн. грн. – подібний до квітневого (+7,17 млн. грн.) і майже вдвічі менший від 

березневого (+15,09 млн. грн.). Таким чином, динаміка ВЧА більшості відкритих фондів була 

низхідною. Ускладнює ситуацію те, що зросла чисельність учасників ринку, ВЧА яких менша 

мінімального необхідного розміру активів ІСІ (у травні – 11 із 38-ми фондів порівняно з 7-ма 

із 38-ми у квітні). 

Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що до найвагоміших змін у чистих активах відкритих ІСІ 

у травні можна віднести наступні: «СЕБ Фонд грошовий ринок» (+7,33 млн. грн., +51,83%) – 

головним чином, завдяки чистому притоку, що склав 7,21 млн. грн. при додатковому 
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розміщенні 4 409 сертифікатів (+50,94% кількості в обігу порівняно з квітнем); 

«ОТП Класичний» (+5,12 млн. грн. або +7,06%) – чистий притік 4,41 млн. грн. завдяки 

додатковому розміщенню 3 650 ІС (+6,05%); «Парекс фонд Українських Облігацій» 

(+0,78 млн. грн. або +7,90%) – всупереч незначному чистому відтоку у розмірі 0,003 млн. грн. 

через викуп 143 сертифікатів (-0,03%). Разом з цим, деякі фонди показали зменшення: 

«Альтус-Стратегічний» (-2,23 млн. грн., -41,31%) – переважно, через чистий відтік 

(-2,05 млн. грн.) після викупу 1 286 сертифікатів (-39,09%); «Парекс Український 

Збалансований фонд» (-1,91 млн. грн., -6,42%) – в основному, в результаті зниження 

вартості активів, чистий відтік склав -0,13 млн. грн. (-6 248 інвестиційних сертифікатів або 

-0,37% в обігу); «Райффайзен грошовий ринок» (-1,14 млн. грн., -5,64%) – чистий відтік 

1,38 млн. грн., через викуп 1 056 сертифікатів (-6,75%); «Фаворит» (-0,82 млн. грн., -90,65%) 

– чистий відтік 0,77 млн. грн. 

Доцільно зазначити, що першість серед відкритих ІСІ за розміром чистих активів у травні 

зберіг фонд «ОТП Класичний» (77,60 млн. грн.). До фондів-лідерів за обсягом ВЧА, у травні 

також належали «Парекс Український Збалансований фонд» (27,89 млн. грн.), «СЕБ Фонд 

грошовий ринок» (21,48 млн. грн.), що обійшов фонд «Райффайзен грошовий ринок» 

(19,15 млн. грн.), та «Парекс фонд Українських Облігацій» (10,64 млн. грн.). 

Загальний діапазон доходності фондів у травні помітно розширився, причому в обох 

напрямках – фонди показали від -10,44% до +7,94%, однак позитивним було зміщення 

діапазону у зону прибутковості. Середня доходність фондів була від’ємною і склала -3,30%. 

Таким чином, відкриті ІСІ показали менші темпи зниження, ніж індекси ПФТС та УБ. 8 фондів 

принесли позитивні результати, особливо відзначилися «Парекс фонд Українських 

Облігацій» (+7,94%), «Тайгер Вайт» (+6,66%), помітно вищий від інших показник мав і 

«Райффайзен збалансований» (+2,65%). При цьому 27-фондів мали від’ємні показники, а 

найбільше подешевшали сертифікати «Надбання» (-10.44%) та «Ярослав Мудрий: Фонд 

Акцiй» (-10.41%). 

Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що травень для сектору відкритих ІСІ був відносно 

успішним на тлі загальної кон’юнктури ринку цінних паперів, особливо враховуючи стрімке 

падіння основних вітчизняних індексів. 

червень 

Відповідно до статистичних показників наданих Українською асоціацією інвестиційного 

бізнесу, вартість чистих активів 37 відкритих ІСІ станом на 01.07.2011 р. склала 

293,05 млн. грн. Зменшення чистих активів відкритих фондів склало -2,33 млн. грн. або 

-0,95%. Динаміка червня відобразила негативні зміни, хоча і менш уразливі, ніж травневі 

(+5,02 млн. грн. або +2,07%). 
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Рис. 4.1 графічно відображає динаміку вартості чистих активів та кількості інвестиційних 

сертифікатів відкритих інститутів спільного інвестування протягом ІІ кварталу 2011 року. 

 

Рис. 4.1. Динаміка ВЧА та кількості ІС відкритих ІСІ у ІІ кварталі 2011 р. 

Вищезазначені зміни були спричинені розширенням 8-ми фондів із сукупним приростом ВЧА 

у 4,19 млн. грн. і чистим притоком у 12-ти ІСІ, що залучили додатково 3,88 млн. грн. 25 

фондів показали негативну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 6,52 млн. грн. і чистим 

відтоком у 11-ти ІСІ, що у сукупності втратили 1,38 млн. грн. інвестиційних коштів. Сукупний 

чистий притік склав +2,50 млн. грн. – майже вчетверо менший травневого (+8,68 млн. грн.). 

Таким чином, сектор відкритих ІСІ показав позитивну динаміку залучення інвестиційних 

коштів, на тлі зниження вартості чистих активів. Дана тенденція чітко простежується 

на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Динаміка чистих надходжень/вибуття коштів інвесторів 
з відкритих фондів у ІІ кварталі 2011 р. 

 

До основних змін у чистих активах відкритих ІСІ протягом червня можна віднести зростання 

наступних фондів: «ОТП Класичний» (+2,90 млн. грн., +3,73%) – показав чистий притік 

2,26 млн. грн. завдяки додатковому розміщенню 1 853 сертифікатів (+2,90% кількості в обігу 

порівняно з початком місяця); «Райффайзен грошовий ринок» (+0,44 млн. грн., +2,33%) – 

чистий притік 0,25 млн. грн. завдяки додатковому розміщенню 194 сертифікатів (+1,33%); 

«СЕБ Фонд грошовий ринок» (+0,37 млн. грн., +1,74%) – чистий притік 0,27 млн. грн. завдяки 
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додатковому розміщенню 166 сертифікатів (+1,27%). Поряд з цим зменшення показали: 

«Парекс Український Збалансований фонд» (-2,40 млн. грн., -8,61%) – фонд показав чистий 

відтік -0,80 млн. грн. завдяки викупу 49 874 сертифікатів (-2,98%); «СЕБ Фонд 

збалансований» (-0,95 млн. грн. або -11,36%) – чистий відтік -0,17 млн. грн. завдяки викупу 

2 238 сертифікатів (-2,21%) та «ОТП Фонд Акцій» (-0,561 млн. грн., -7,23%) – чистий відтік -

0,20 млн. грн. завдяки викупу 218 448 сертифікатів (-2,67%). Ренкінг перших десяти відкритих 

ІСІ за чистим притоком та основні характеристики фондів можна побачити в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1. ТОП 10 відкритих ІСІ за чистим зростанням капіталу у ІІ кварталі 2011 р. 

№ 
п/п 

Назва фонду 

Вартість чистих активів 
Кількість інвестиційних 

сертифікатів в обігу Чистий притік 
капіталу, тис. грн. зміна, 

тис. грн. 
зміна, % зміна, шт. зміна, % 

1 ОТП Класичний 2 898,31 3,73% 1 853 2,90% 2 263,64 

2 ВСІ 290,01 8,44% 311 9,37% 320,12 

3 СЕБ Фонд грошовий ринок 373,90 1,74% 166 1,27% 274,31 

4 Райффайзен грошовий ринок 445,31 2,33% 194 1,33% 255,83 

5 Райффайзен збалансований -340,74 -5,99% 563 4,85% 251,34 

6 Аргентум -243,24 -4,97% 1 639 3,15% 148,83 

7 Альтус-Депозит 158,22 3,34% 100 2,39% 113,16 

8 Альтус-Стратегічний 13,97 0,44% 53 2,64% 81,79 

9 Райффайзен Акції -88,19 -3,82% 175 3,54% 74,92 

10 Софіївський -192,90 -4,24% 67 1,65% 72,79 

 

Як зазначає аналітичний департамент НРА «Рюрік», першість серед відкритих ІСІ за часткою 

ринку в червні зайняв фонд «ОТП Класичний» (27,47% сукупної ВЧА, 80,50 млн. грн.), другу 

сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (12,51%, 36,70 млн. грн.). Третє місце посів «Парекс 

Український Збалансований фонд» (8,70%, 25,48 млн. грн.). Четверту сходинку зайняв «СЕБ 

Фонд грошовий ринок» (7,46%, 21,86 млн. грн.), що вже другий місяць поспіль випереджає 

фонд «Райффайзен грошовий ринок» (6,69%, 19,59 млн. грн.), який, відповідно, замає п’яту 

сходинку. Тобто загальний діапазон доходності фондів у червні був доволі широким і 

коливався в інтервалі від -10,34% до +0,98%. Середню дохідність відкритих інститутів 

спільного інвестування за І півріччя 2011 року з помісячною розбивкою відображено 

на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3. Дохідність відкритих ІСІ у ІІ кварталі 2011 р. 
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Середня доходність фондів була негативною і склала -3,75%. Такий показник є відносно 

гіршим за показник попереднього місяця (-3,30%), але варто відзначити значно більш 

рівномірний розподіл доходностей у від’ємній площині, що свідчить про закріплення низхідної 

динаміки. Про позитив на ринку відкритих ІСІ свідчить той факт, що вже другий місяць 

поспіль відкриті ІСІ показують значно кращу доходність, ніж індекси ПФТС та УБ. Такій 

стійкості відкриті фонди завдячують перш за все диверсифікованості своїх портфелів. 

Ренкінг перших десяти відкритих ІСІ за вартістю чистих активів та основні характеристики 

фондів можна побачити в табл. 4.2 із графічним відображенням на рис. 4.4. 

Таблиця 4.2. ТОП 10 відкритих ІСІ за ВЧА станом на 01.07.2011 р. 

№ п/п Назва фонду ВЧА, грн. 
Кількість ІС 
в обігу, шт. 

ВЧА на один 
ІС, грн. 

Номінал 
ІС, грн. 

Назва КУА 

1 ОТП Класичний 80 497 202,06 65 807 1 223,23 1 000 КУА "ОТП Капітал" 

2 КІНТО-Класичний 36 669 137,96 82 601 443,93 100 ПрАТ “Кінто” 

3 
Парекс Український 
Збалансований фонд 

25 485 239,75 1 622 848 15,70 10 
КУА АПФ "Цитаделе Ассет 

Менеджмент Україна" 

4 
СЕБ Фонд грошовий 
ринок 

21 856 856,43 13 231 1 651,94 1 000 
КУА "СЕБ Ессет 

Менеджмент Україна" 

5 
Райффайзен грошовий 
ринок 

19 593 101,12 14 771 1 326,46 1 000 КУА "Райффайзен Аваль" 

6 
Парекс фонд 
Українських Облігацій 

10 580 528,40 474 603 22,29 10 
КУА АПФ "Цитаделе Ассет 

Менеджмент Україна" 

7 КІНТО-Еквіті 9 121 418,13 7 903 1 154,17 1 000 КУА “Кінто” 

8 Преміум-фонд Індексний 8 953 082,30 14 623 612,26 1 000 КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 

9 
СЕБ Фонд 
збалансований 

7 440 405,49 99 187 75,01 100 
КУА "СЕБ Ессет 

Менеджмент Україна" 

10 ОТП Фонд Акцій 7 212 122,65 7 974 691 0,90 1 КУА "ОТП Капітал" 

 

На результатами червня 6 фондів продемонстрували позитивні результати, 27 фондів - 

негативні, при чому від’ємні показники значно перевищували додатні. 

 

Рис. 4.4. Питома вага найбільших ІСІ за вартістю чистих 
активів станом на 01.07.2011 р. 
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динаміку вартості вкладень: «Райффайзен збалансований» (-10,34%), «СЕБ Фонд 

збалансований» (-9,36%), «Тройка Діалог Акції» (-9,12%). 

Дохідність кращих 10 відкритих ІСІ за ІІ квартал 2011 року у порівнянні із дохідністю індексу 

ПФТС, індексу УБ, дохідністю депозитних вкладів як у національній, так і в іноземній 

валютах, а також інвестиціями у золото можна побачити на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5. Дохідність відкритих ІСІ в порівнянні з іншими інвестиційними інструментами у ІІ кварталі 2011 р. 
 

Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що ІІ квартал 2011 року для відкритих інститутів 

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

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

основних вітчизняних індексів, відкриті ІСІ доволі непогано утримають свої позиції. 

  

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

Парекс фонд Українських Облігацій
Золото (за офіційним курсом НБУ)

Депозити у євро
Депозити у грн.

Райффайзен грошовий ринок
Альтус-Депозит
ОТП Класичний

Депозити у дол. США
СЕБ Фонд грошовий ринок
Пріоритет Грошовий Ринок

УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд …
Альтус-Збалансований

Дельта-Фонд збалансований
Дельта-Фонд грошового ринку

ПАТРОН
Альтус-Стратегічний

ТАСК Ресурс
УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд …

Тайгер Вайт
Середня доходність фондів

Райффайзен збалансований
Преміум - фонд збалансований

Фаворит
Конкорд Достаток
КІНТО-Класичний

Преміум-фонд Індексний
СЕБ Фонд збалансований

СЕМ Ажіо
ОТП Фонд Акцій

Софіївський
Мілленіум Збалансований

Індекс УБ
Райффайзен Акції

Індекс ПФТС
Надбання

АРТ Індексний
Аргентум

КІНТО-Еквіті
УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй



  Національне рейтингове агентство «Рюрік» 
Аналітичний огляд ринку публічних інститутів спільного інвестування 

за ІІ квартал 2011 р. 

 
 

 
19 

5. Інтервальні інститути спільного інвестування 

квітень 

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, чисті активи 14 інтервальних 

інститутів спільного інвестування станом на 01.05.2011 р., дорівнювали 102,64 млн. грн. 

Сукупна вартість чистих активів протягом місяця суттєво зменшилася (-8,08 млн. грн. або 

-8,97%), однак переважно у зв’язку із негативними результатами діяльності одного фонду. 

Символічно збільшилися чисті активи лише в одного учасника ринку, а чистий притік 

продемонстрували три. Натомість відтік з одного фонду спричинив вагомий негативний 

результат у цілому: сукупний чистий відтік фонів склав -5,82 млн. грн. 

Доцільно зазначити, що на динаміку інтервальних ІСІ у квітні впливала, переважно, ситуація 

на вітчизняному фондовому ринку, що призвела до зниження вартості цінних паперів, у які 

інвестовано кошти фондів. Основні зміни у чистих активах інтервальних ІСІ у квітні були 

такими: «Аурум» (+0,008 млн. грн. або +0,14%) – завдяки чистому притоку, що склав 

0,40 млн. грн. (+4 045 сертифікатів або +7,29% кількості в обігу), фонд компенсував 

знецінення активів, проте був майже удвічі меншим, ніж у березні; «Платинум» 

(-8,87 млн. грн., -20,64%) – переважно, у зв’язку з чистим відтоком (-6,29 млн. грн., -16 673 

розміщених сертифікатів або -19,43%); «Абсолют-Інвест» (-0,50 млн. грн., -2,75%) – головним 

чином, внаслідок зниження вартості інвестиційного портфеля; чистий відтік склав 

-0,09 млн. грн (-16 673 ІС, -0,5%); «Тайгер Оранж» (-0,08 млн. грн., -16,92%) – виключно 

через переоцінку вартості активів фонду. 

Сукупні зміни вартості сертифікатів проаналізованих інтервальних фондів у квітні склали 

-4,59%. Жоден фонд не показав приріст вартості сертифікатів, поряд із несуттєвим 

зниженням вартості цінних паперів двох фондів: «Пріоритет Оптимальна Стратегія» (-0,24%) 

та «Конкорд Перспектива» (-0,34%). Найгірші результати показав «Тайгер Оранж», 

доходність якого відповідала зниженню ВЧА, доволі різкого падіння вартості зазнали також 

сертифікати «Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-10,22%). В цілому, результати місяця 

для інтервальних ІСІ також негативні – як з точки зору зниження доходності, так і відтоку 

вкладень інвесторів, який, проте, не був характерним для всього сектора інститутів спільного 

інвестування. 

травень 

За даними УАІБ, травень місяць ознаменував зниження вартості чистих активів 15 

інтервальних інститутів спільного інвестування до 85,27 млн. грн. станом на 01.06.2011 р. 

Такі зміни були спричинені зменшенням розмірів активів усіх фондів. Чотири фонди зазнали 

чистого відтоку у розмірі 1,58 млн. грн. і лише один фонд показав чистий притік у обсязі 

0,34 млн. грн. Таким чином, сукупний чистий відтік склав 1,24 млн. грн. Отже, динаміка 

інтервальних ІСІ у травні була негативною, відносно позитивним можна вважати результати 
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фондів «Пріоритет Оптимальна Стратегія», що практично зберіг чисті активи на тому ж рівні, 

а також «Оптімум» і «Тайгер Оранж», які разом втратили менше 0,1 млн. грн. при відсутності 

відтоку вкладень. 

Доцільно звернути увагу, що найпомітніше зменшення відбулося у чистих активах таких 

фондів, що скоротилися більше ніж на 1 млн. грн. кожний: «Платинум» (-1,16 млн. грн., 

-4,39%) – через негативну переоцінку, яку не зміг компенсувати чистий притік у розмірі 

0,34 млн. грн. при додатковому розміщенні 935 сертифікатів (+1,35% кількості в обігу 

порівняно з квітнем); «ОТП Збалансований» (-1,13 млн. грн., -20,43%) – у тому числі 

внаслідок чистого відтоку, що склав 0,84 млн. грн. (-685 сертифікатів або -15,86%); «Аурум» 

(-1,02 млн. грн. або -17,88%) – за рахунок чистого відтоку 0,53 млн. грн. (-6 026 сертифікатів 

або -10,13%). 

Загалом, середня доходність проаналізованих інтервальних фондів у травні була також 

негативною і склала -5,36%. Позитивні зміни вартості сертифікатів не показав жоден учасник 

ринку на даному сегменті. Значне зниження вартості сертифікатів показали фонди «Тайгер 

Оранж» (-13,95%), «Аурум» (-8,62%) та «Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-8,06%), які і у 

квітні були серед аутсайдерів за доходністю (-6,7-16,9% на тлі середніх -4,6%). 

Аналітики НРА «Рюрік» звертають увагу на те, що хоча результати інтервальних ІСІ 

негативні, в цілому вони були кращими за показники індексів акцій за травень місяць. 

червень 

Чисті активи інтервальних інститутів спільного інвестування станом на 01.07.2011 р., за 

даними УАІБ, дорівнювали 75,43 млн. грн. У порівнянні з травнем динаміка червня 

залишилася низхідною, хоча і стала значно менш стрімкою (травень -5,32 млн. грн. або 

-6,49%). Динаміка вартості чистих активів інтервальних фондів протягом ІІ кварталу 2011 

року відображено на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. Динаміка ВЧА інтервальних ІСІ у ІІ кварталі 2011 р. 
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обсязі 32,00 тис. грн. 12 фондів показали негативну динаміку з сукупним зменшенням 

вартості чистих активів на 2,54 млн. грн. і чистим відтоком у 3-ох інститутах спільного 

інвестування, що втратили 0,05 млн. грн. інвестиційних коштів. Ренкінг перших десяти 

інтервальних ІСІ за чистим притоком та основні характеристики фондів можна побачити в 

табл. 5.1. 

Таблиця 5.1. ТОП 10 інтервальних ІСІ за чистим зростанням капіталу у ІІ кварталі 2011 р. 

№ 
п/п 

Назва фонду 

Вартість чистих 
активів 

Кількість інвестиційних 
сертифікатів в обігу 

Чистий 
притік/відтік 

капіталу, тис. грн. 
зміна, 

тис. грн. 
зміна, % зміна, шт. зміна, % 

1 Платинум -809,55 -3,21% 52 0,07% 18,39 

2 Аурум -422,77 -9,03% 171 0,32% 13,62 

3 
Пріоритет Оптимальна 
Стратегія 

-0,26 -0,02% 0 0,00% 0,00 

4 Конкорд Перспектива -3,13 -0,06% 0 0,00% 0,00 

5 
УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд 
Перспективних Акцій 

-66,96 -5,26% 0 0,00% 0,00 

6 ФІНАРТ Перший -105,11 -5,64% 0 0,00% 0,00 

7 ОТП Збалансований -202,95 -4,63% 0 0,00% 0,00 

8 Абсолют-Інвест -356,02 -2,14% 0 0,00% 0,00 

9 ТАСК Український Капітал -356,87 -2,71% 0 0,00% 0,00 

10 Тайгер Оранж -75,78 -22,85% -5 -1,37% -3,73 

 

Сукупний чистий відтік по сегменту у червні склав -16,15 тис. грн. Таким чином, динаміка 

сектору інтервальних ІСІ у червні була помірно-негативною – незначний відтік інвестицій при 

значному зменшенні сукупної вартості чистих активів. Загальну динаміку чистого 

притоку/відтоку коштів інвесторів до/з інтервальних інститутів спільного інвестування 

протягом ІІ кварталу 2011 року графічно відображено на рис. 5.2. 

 

Рис. 5.2. Динаміка чистих надходжень/вибуття коштів інвесторів 
з інтервальних фондів у ІІ кварталі 2011 р. 

 

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» до основних зміни у чистих активах інтервальних ІСІ 

протягом червня відносить: незначне зменшення вартості чистих активів фондів «Пріоритет 

Оптимальна Стратегія» та «Конкорд Перспектива» – загальне зниження вартості чистих 

активів не перевищувало 0,01 млн. грн. разом із відсутністю чистого відтоку; «Платинум» 

(-0,81 млн. грн. або -3,21%) – показав чистий притік у розмірі 0,02 млн. грн. завдяки 
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додатковому розміщенню 52 сертифікатів (+0,07% кількості в обігу порівняно з початком 

місяця); «Аурум» (-42,3 млн. грн. або -9,03%) – чистий притік у розмірі 0,01 млн. грн. завдяки 

додатковому розміщенню 171 сертифікату (+0,32%); «ТАСК Український Капітал» 

(-0,36 млн. грн., -2,71%) – нульовий чистий притік; «Абсолют-Інвест» (-0,36 млн. грн., -2,71%) 

– нульовий чистий притік. 

 

Рис. 5.3. Структура ринку в розрізі окремих інтервальних ІСІ за ВЧА станом на 01.07.2011 р. 

Питому вагу найбільших інтервальних ІСІ, у відповідному сегменті ринку спільного 

інвестування, станом на 01.07.2011 р. графічно відображено на рис. 5.3. 

Табл. 5.2 відображає ренкінг та загальну характеристику ТОП 10 інтервальних фондів за 

вартістю чистих активів станом на 01.07.2011 р. 

Таблиця 5.2. ТОП 10 інтервальних ІСІ за ВЧА станом на 01.07.2011 р. 

№ 
п/п 

Назва фонду ВЧА, грн. 
Кількість 
ІС в обігу, 
млн. шт. 

ВЧА на 
один ІС, 

грн. 

Номінал 
ІС, грн. 

Назва КУА 

1 Платинум 24 445 389,71 70 142 348,51 100 
КУА "Драгон Есет 

Менеджмент" 

2 Абсолют-Інвест 16 310 872,75 
16 807 

249 
0,97 0,50 

КУА "АБСОЛЮТ 
ЕССЕТ " 

3 
ТАСК Український 
Капітал 

12 824 080,81 11 028 1 162,87 1 000 КУА "ТАСК-Інвест" 

4 Конкорд Перспектива 4 815 359,20 78 035 61,71 100 
КУА "Конкорд Ессет 

Менеджмент" 

5 Аурум 4 261 556,80 53 650 79,43 100 
КУА "Драгон Есет 

Менеджмент" 

6 ОТП Збалансований 4 183 580,33 3 633 1 151,55 1 000 КУА "ОТП Капітал" 

7 ФІНАРТ Перший 1 757 466,47 1 804 974,21 1 000 КУА "ТАСК-Інвест" 

8 
Збалансований фонд 
"Паритет" 

1 667 463,07 1 242 1 342,56 1 000 
КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

9 
Пріоритет 
Оптимальна Стратегія 

1 379 147,12 15 400 89,56 100 
КУА "ПРIОРИТЕТ 

ФIНАНС" 

10 Тріумф 1 289 613,07 726 1 776,33 1 000 КУА "Універсальна" 

 

Особливу увагу привертає факт середньої доходності інтервальних фондів у червні яка, як і 

у травні, від’ємна та складала -5,18%. Середню дохідність відкритих інститутів спільного 

інвестування за І півріччя 2011 року з помісячною розбивкою відображено на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Дохідність інтервальних ІСІ у ІІ кварталі 2011 р. 

Позитивні зміни вартості сертифікатів не відобразив жоден фонд. 12 фондів 

продемонстрували низхідну тенденцію – особливо фонди: «Тайгер Оранж» (-21,77%), 

«Аурум» (-9,32%) та «ФІНАРТ Перший» (-5,64%). Дохідність інтервальних інститутів 

спільного інвестування у порівнянні із дохідністю основних інвестиційних індикаторів за ІІ 

квартал 2011 року відображено на рис. 5.5. 

 

Рис. 5.5. Дохідність інтервальних ІСІ в порівнянні з іншими інвестиційними індикаторами у ІІ кварталі 2011 р. 

Загалом, результати ІІ кварталу 2011 року для інтервальних ІСІ, на думку аналітичного 

департаменту НРА «Рюрік», в розрізі доходності фондів, показали результати подібні до 

відкритих фондів – негативну доходність, проте кращу за показники вітчизняних індексів. 
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6. Закриті інститути спільного інвестування 

квітень 

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, вартість чистих активів закритих 

інститутів спільного інвестування станом на 01.05.2011 р. складала 86,35 млн. грн. 

Відповідно до показників фондів, щодо яких наявні дані на кінець березня, сукупна вартість 

чистих активів зменшилася на 3,42 млн. грн. (-4,06%). 

Доцільно зазначити, що скорочення вартості чистих активів стосувалося усіх 

проаналізованих фондів на тлі практично відсутнього притоку інвестицій від вкладників та 

низхідної динаміки вітчизняного фондового ринку. Чистий притік, причому удесятеро 

більший, ніж у березні, показав тільки один фонд – «ОТП Динамічний» (+0,11 млн. грн.). 

Однак і він не зміг повністю нівелювати втрати від зниження вартості активів. 

Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що серед найпомітніших змін у закритих ІСІ протягом 

березня були наступні: «Преміум - фонд» (-0,83 млн. грн., -4,09%), «Преміум-фонд Енергія» 

(-0,68 млн. грн., -6,42%), «Гетьман» (-0,64 млн. грн., -4,48%), «Преміум-фонд Металургія-

Машинобудування» (-0,64 млн. грн., -6,37%). 

Середня зміна вартості інвестицій у проаналізовані закриті фонди у квітні склала -3,42%. 

Загалом, результати фондів були подібними до показників інтервальних ІСІ. Так, 

найуспішнішими можна назвати «Пріоритет Перспективні Інвестиції» (-0,24%), «Преміум-

фонд Акцій» (-0,86%). 

Окремо необхідно звернути увагу на те, що фонди із найбільшим відтоком вкладень 

показали найгірші результати за доходністю: «Преміум-фонд Енергія» (-6,42%) та «Преміум-

фонд Металургія-Машинобудування» (-6,37%). Також найближче до нижньої межі були 

фонди «IТТ-Капiтал II» (-5,82%) та «ОТП Динамічний» (-4,86%). 

Отже, квітень приніс закритим фондам негативні результати, проте частина фондів зуміла 

показати динаміку, не гіршу за динаміку індексу ПФТС. 

травень 

Вартість чистих активів закритих ІСІ станом на 01.06.2011 р. склала 87,08 млн. грн. (дані 

УАІБ). Відповідно до показників 14-ти фондів, сукупна вартість чистих активів у порівнянні із 

квітнем зменшилася на 4,04 млн. грн. (-5,00%), що було пов’язано з низхідною динамікою 

вартості інвестиційних активів. 

Щодо зміни вартості чистих активів та динаміки коштів інвесторів, аналітики НРА «Рюрік» 

зазначають наступне: незначні позитивні зміни показали 3 фонди: два з них 

продемонстрували збільшення вартості чистих активів у сукупності 0,03 млн. грн., ще один – 

«ОТП Динамічний» показав незначний чистий притік капіталу (+0,007 млн. грн.) завдяки 

mailto:gavrylyuk@uaib.com.ua
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додатковому розміщенню 5 акцій (+0,23% кількості в обігу). Це відповідало сукупному 

чистому притоку до закритих ІСІ, оскільки чистий відтік не показав жоден фонд. 

До основних найпомітніших змін у чистих активах закриті ІСІ за травень можна віднести 

наступні: «Скiф: Фонд Нерухомостi» (+0,03 млн. грн., +2,76%); «Гетьман» (-1,12 млн. грн., 

-8,18%), «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» (-0,75 млн. грн., -8,01%) «Преміум-

фонд» (-0,67 млн. грн., -3,44%). 

Третій місяць поспіль середня доходність закритих фондів була від’ємною і склала за 

травень місяць -3,82%. Позитивну динаміку показали лише 2 фонди, причому відчутні зміни – 

тільки «Скiф: Фонд Нерухомостi» (+2,76%). Найбільше знизилася вартість інвестицій у фонди 

«ОТП Динамічний» (-8,69%), «Гетьман» (-8,18%) та «Преміум-фонд Металургія-

Машинобудування» (-8,01%), акції яких і у квітні подешевшали більше за середній показник. 

Отже можна стверджувати, що травень місяць і для закритих інститутів спільного 

інвестування був збитковим, однак більшість фондів зуміла утримати вартість інвестицій від 

суттєвого падіння, якого зазнали фондові індекси. При цьому показники доходності ІСІ у 

травні не поступалися результатам інтервальних та відкритих ІСІ. 

червень 

Статистичні показники УАІБ свідчать, що червень місяць ознаменувався зростанням вартості 

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

вартість чистих активів зросла на 9,37 млн. грн. 

Динаміку вартості чистих активів закритих фондів протягом ІІ кварталу 2011 року 

відображено на рис. 6.1. 

 

Рис. 6.1. Динаміка ВЧА закритих ІСІ у ІІ кварталі 2011 р. 

Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що серед закритих фондів стосовно яких наявні 

статистичні дані, позитивну динаміку показав лише 1 фонд – «ІТТ-Фінанс» зі збільшенням 

вартості чистих активів у розмірі (+5,23 тис. грн. або +0,33%). Негативну – 17 інститутів 

спільного інвестування з сукупним зменшенням вартості чистих активів на 3,73 млн. грн. 
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Незначний чистий притік показав один фонд «ОТП Динамічний», чистий притік якого склав 

3,76 тис. грн. завдяки додатковому розміщенню 3-х цінних паперів (+0,14%). Чистий відтік не 

показав жоден закритий інститут спільного інвестування. 

Більш детально динаміку вартості чистих активів, кількість цінних паперів в обігу та ренкінг 

закритих фондів за чистим притоком у ІІ кварталі 2011 року можна побачити в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1. ТОП 10 закритих ІСІ за чистим зростанням капіталу у ІІ кварталі 2011 р. 

№ 
п/п 

Назва фонду 
Вартість чистих активів 

Кількість цінних 
паперів в обігу 

Чистий притік/відтік 
капіталу, тис. грн. 

зміна, тис. грн. зміна, % зміна, шт. зміна, % 

1 ОТП Динамічний -159,69 -5,66% 3 0,14% 3,76 

2 IТТ-Фiнанс 5,23 0,33% 0 0,00% 0,00 

3 
Пріоритет Перспективні 
Інвестиції 

-0,26 -0,02% 0 0,00% 0,00 

4 
УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд 
Нерухомостi 

-6,60 -0,52% 0 0,00% 0,00 

5 Фонд акцій "Альтернатива" -22,32 -0,50% 0 0,00% 0,00 

6 Конкорд Лідер -34,92 -0,78% 0 0,00% 0,00 

7 Магістр - фонд енергетики -39,43 -1,55% 0 0,00% 0,00 

8 Преміум-фонд Акцій -61,87 -3,74% 0 0,00% 0,00 

9 IТТ-Капiтал II -89,65 -4,43% 0 0,00% 0,00 

10 
Перший інвестиційний 
фонд нерухомості 

-91,97 -1,53% 0 0,00% 0,00 

 

Таким чином, сукупний чистий відтік по сегменту закритих інститутів спільного інвестування 

за червень склав -3,76 тис. грн. Обсяги чистого притоку коштів інвесторів до закритих ІСІ 

протягом ІІ кварталу 2011 року із помісячною розбивкою можна побачити на рис. 6.2. 

 

Рис. 6.2. Динаміка чистих надходжень/вибуття коштів 
інвесторів із закритих фондів у ІІ кварталі 2011 р. 

 

Окремо необхідно звернути увагу на сукупну середню дохідність закритих інститутів 

спільного інвестування. Рис. 6.3. графічно відображає дохідність закритих фондів протягом 

перших шести місяців 2011 року. Як видно з рисунку, четвертий місяць поспіль закриті ІСІ 

показують збитки. Так, найнижча точка збитковості була досягнута у травні місяці (-3,82%), 

проте червень став не менш збитковим – -3,59% за підсумком місяця. В середньому за 

перше півріччя закриті ІСІ залишаються збитковими на рівні -9,92%. 
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Рис. 6.3. Дохідність закритих ІСІ у ІІ кварталі 2011 р. 
 

Табл. 6.2 відображає ренкінг та загальну характеристику ТОП 10 закритих фондів за вартістю 

чистих активів станом на 01.07.2011 р. 

Таблиця 6.2. ТОП 10 закритих ІСІ за ВЧА станом на 01.07.2011 р. 

№ 
п/п 

Назва фонду ВЧА, млн. грн. 
Кількість 

ЦП в обігу, 
тис. шт. 

ВЧА на один 
ЦП, грн. 

Номінал 
ЦП, грн. 

Назва КУА 

1 Преміум - фонд 18 612 839,77 720 25 851,17 10 000 
КУА "ПІОГЛОБАЛ 

Україна" 

2 Гетьман 11 843 616,88 4 505 2 628,99 1 000 
КУА "ІВЕКС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

3 СЕБ фонд акцій 9 246 375,93 69 451 133,14 500 КУА "СЕБ ЕМ Україна" 

4 
Преміум-фонд 
Енергія 

9 142 736,65 42 924 213,00 1 000 
КУА "ПІОГЛОБАЛ 

Україна" 

5 
Преміум-фонд 
Металургія-
Машинобудування 

8 266 318,65 41 208 200,60 1 000 
КУА "ПІОГЛОБАЛ 

Україна" 

6 
Перший 
інвестиційний фонд 
нерухомості 

5 932 140,28 409 14 504,01 5 000 
КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

7 АнтиБанк 4 600 442,81 4 806 957,23 1 000 
КУА "АРТ-КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

8 
Фонд акцій 
"Альтернатива" 

4 472 251,58 4 389 1 018,97 1 000 
КУА "АРТ - КАПІТАЛ 

Менеджмент" 

9 
Індекс Української 
Біржі 

4 460 837,96 54 700 81,55 100 КУА “Кінто” 

10 Конкорд Лідер 4 452 151,58 430 10 353,84 10 000 
КУА "Конкорд Ессет 

Менеджмент" 

 

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» серед найпомітніших змін у чистих активах закритих 

ІСІ протягом червня виокремлює наступні: «Гетьман» (-1,12 млн. грн. або -8,18%), «Преміум-

фонд Металургія-Машинобудування» (-0,75 млн. грн. або -8,01%), «Преміум - фонд» 

(-0,67 млн. грн. або-3,44%). Загалом, середня доходність закритих фондів у червні була 

від’ємною і склала -3,59%. 

Доцільно розглянути питому вагу найбільших закритих ІСІ за вартістю чистих активів, у 

відповідному сегменті ринку спільного інвестування. Так, станом на 01.07.2011 р. лідируючі 

позиції належали : «Преміум – фонд» (22%), «Гетьман» (14%) та «СЕБ фонд акцій» (12%). 

Графічно позиції закритих фондів на субринку за розміром ВЧА відображено на рис. 6.4. 
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Рис. 6.4. Структура ринку в розрізі окремих закритих 
ІСІ за ВЧА станом на 01.07.2011 р. 

 

Висхідну динаміку доходності показав лише один фонд – «ІТТ-Фінанс» (+0,33), низхідну – 17 

ІСІ. Лідерами зниження вартості вкладень були фонди «Магістр-фонд дохідний» (-11,66%), 

«СЕБ фонд акцій» (-9,34%) та «Індекс Української Біржі» (-8,81%). Загальну дохідність 

закритих інститутів спільного інвестування за ІІ квартал 2011 року графічно відображено на 

рис. 6.5. 

 

Рис. 6.5. Дохідність закритих ІСІ в порівнянні з іншими інвестиційними індикаторами у ІІ кварталі 2011 р. 

Отже, як зазначають аналітики НРА «Рюрік», ІІ квартал 2011 року для закритих інститутів 

спільного інвестування позначився як негативний, проте, в цілому кращий, ніж показники 

вітчизняних фондових індексів та результати діяльності секторів інтервальних та відкритих 

інститутів колективних інвестицій.  
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Огляд підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» на основі офіційних даних ДКЦПФР (режим доступу: 

www.ssmsc.gov.ua), УАІБ (режим доступу: www.uaib.com.ua) та НБУ (режим доступу: www.bank.gov.ua). 

Більш детальну інформацію з питань галузевих оглядів можна отримати на офіційному сайті НРА «Рюрік»(www.rurik.com.ua) або 

за телефоном: (044) 383-04-76. 
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Додаток А 

Перелік КУА та фондів під їх управлінням, дані щодо яких використовувались в дослідженні 

Назва КУА 
Тип фонду 

Відкритий Інтервальний Закритий 

АТ "ПРІНКОМ" 
 

Прiнком-Збалансований 
 

ЗАТ КУА "Спарта" 
Спарта Збалансований  

 
 
 Спарта 300 

ЗАТ КУА "Універсальна" Фаворит Тріумф 
 

КУА "Драгон Есет Менеджмент" Аргентум 
Платинум  

 Аурум 

ПрАТ “Кінто” 
Класичний  

 
 
 КІНТО-Еквіті 

ТОВ "ВУК" ПАТРОН 
  

ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент" Мілленіум Збалансований 
  

ТОВ КУА "АБСОЛЮТ ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ"  

Абсолют-Інвест 
 

ТОВ КУА "Альтус ессетс актівітіс" 

Альтус-Стратегічний  
 
 

 
 
 

Альтус-Депозит 

Альтус-Збалансований 

ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ 
Менеджмент" 

Надбання Збалансований фонд 
"Паритет" 

Перший інвестиційний 
фонд нерухомості 

АРТ Індексний АнтиБанк 

ТОВ КУА "Бонум Груп" Бонум Оптімум 
  

ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент" 
 
 

 
 

IТТ-Капiтал II 

IТТ-Фiнанс 

ТОВ КУА "Конкорд Ессет 
Менеджмент" 

Конкорд Достаток 
Конкорд Перспектива Конкорд Лідер 

Конкорд Стабільність 

ТОВ КУА "Магістр" 
Магістр-фонд 

збалансований  
Магістр-фонд дохідний 

ТОВ КУА "ОТП Капітал" 
ОТП Класичний 

ОТП Збалансований ОТП Динамічний 
ОТП Фонд Акцій 

ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 

Преміум-фонд Індексний  
 
 
 

Преміум - фонд 

Преміум-фонд Енергія 

Преміум - фонд 
збалансований 

Преміум-фонд 
Металургія-Маш. 

Преміум-фонд Акцій 

ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс" Пріоритет Грошовий Ринок 
Пріоритет Оптимальна 

Стратегія 
Пріоритет Перспективні 

Інвестиції 

ТОВ КУА "Райффайзен Аваль" 

Райффайзен грошовий 
ринок 

 
 
 

 
 
 

Райффайзен збаланс. 

Райффайзен Акції 

ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент 
Україна" 

СЕБ Фонд грошовий ринок  
 

СЕБ фонд акцій 
СЕБ Фонд збалансований 

ТОВ КУА "СЕМ" 
 

Оптімум 
 

ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент" Софіївський 
 

Гетьман 

ТОВ КУА "Співдружність Ессет 
Менеджмент" 

СЕМ Ажіо 
  

ТОВ КУА "Тайгер Ессет Менеджмент" Тайгер Вайт Тайгер Оранж 
 

ТОВ КУА "ТАСК-Інвест" ТАСК Ресурс 
ТАСК Український 

Капітал  

ТОВ КУА "ТАСК-Інвест" 
 

ФІНАРТ Перший 
 

ТОВ КУА "Універ Менеджмент" 

Ярослав Мудрий: Акції 

Отаман Скiф: Фонд Нерухомостi 

Володимир Великий: Фонд 
Збалансований 

Тарас Шевченко: Фонд 
Заощаджень 

ТОВ КУА АПФ "Цитаделе Ассет 
Менеджмент Україна" 

Парекс фонд Українських 
Облігацій   

ТОВ КУА "Дельта-Капітал" 
Дельта-Фонд збаланс. 

  Дельта-Фонд грош. ринку 

 



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 


