
ЗВІТ
про інвестування портфелю «ТАС-Інвест» за 1 квартал 2017 року

У першому кварталі 2017 року продовжувалося зниження процентних ставок на фінансовому ринку України. 
Згідно з даними НБУ, середня ставка за річним депозитом у гривні становила 17,7% на початок кварталу і 
16,4% - на кінець кварталу.

Зниження відсоткових ставок позначилося і на дохідності портфелю «ТАС-Інвест». Для мінімізації впливу 
зниження ставок, ми провели у першому кварталі декілька вдалих операцій з державними облігаціями, 
результат від яких відобразиться у наступних періодах. Зокрема, дохідність портфелю «ТАС-Інвест» за 1-й 
квартал склала 16,4% річних, проте станом на 10 квітня 2017 року вона становила уже 18,5% річних.

Дохідність на 10.04.2017 (у відповідності з кварталом початку інвестиційного періоду) становить:

31 березня закінчився інвестиційний рік для клієнтів, які уклали свої договори страхування у першому 
кварталі. Дохідність за період 01.04.2016-31.12.2017 склала 21,16% річних. На цей відсоток буде проведено 
збільшення страхових сум.

У наступних періодах  команда «ТАС-Інвест» буде відшукувати нові інвестиційні можливості, щоб в умовах 
зниження відсоткових ставок забезпечити високий рівень інвестиційного доходу для клієнтів програми.

в цифрах

18,7% річних
ДОХІДНІСТЬ

(за один з місяців)

150 тис. грн.

НАЙБІЛЬШИЙ ВНЕСОК 
12.5 млн. грн. 

КАПІТАЛ ПІД УПРАВЛІННЯМ 

ДОВІДКОВО:
1) Партнер СК «ТАС» з управління активами в рамках програми «ТАС ІНВЕСТ»  - компанія з управління активами «ОТП Капітал».  Дізнатися більше 
про партнера можна за посиланням http://www.otpcapital.com.ua.
2) «ТАС-ІНВЕСТ» – це середньостроковий, 5-ти річний інвестиційний продукт, розміщення та управління активами в рамках якого спрямовано на 
використання всіх можливостей на вітчизняному фінансовому ринку для забезпечення високої доходності, але з одночасним забезпеченням 
гарантій повернення Клієнтам вкладеного капіталу по закінченню строку дії Договору страхування. 
3) Збільшити інвестиційну ефективність вкладеного капіталу можна скориставшись правом на податкову знижку – до 18% від інвестованого 
капіталу. З тим, хто має право на таку знижку, а також з загальною процедурою її отримання, можна ознайомитись на нашому сайті за посиланням 
http://taslife.com.ua/pages/tax_consultant (розділ «Клієнтам», підрозділ «Податковий консультант»).

 

    
   

    

ТАС-Інвест 
Середня ставка депозиту у гривні на 12 міс, відкритого у кінці відповідного кварталу* 

21,6% 20,6% 17,9% 18,5% 20,4% 19,2% 18,2% 17,7% 

з 01.04.16 з 01.07.16 з 01.10.16 з 01.01.17 

 


