
ЗВІТ
про інвестування портфелю «ТАС-Інвест валютний» за 2 квартал 2017 року

Другий квартал 2017 року характеризується поліпшенням економічного середовища в Україні. Зокрема 
протягом 2-го кварталу 2017 року:
▪ продовжувалося зниження процентних ставок на фінансовому ринку України. Згідно з даними НБУ, 
середня ставка за річним депозитом у гривні становила 16,4% на початок кварталу і 15,6% - на кінець 
кварталу. Це свідчить про зниження інфляційних очікувань.
▪ відбулося зміцнення обмінного курсу гривні щодо долару США майже на 1 грн.: з 26,98 грн. до 26,1 грн. Це 
свідчить про зростання експорту та збільшення пропозиції долару на валютному ринку від експортерів.

В цей же час, в 2-му кварталі 2017 року, команда ТАС-Інвест використала всі ринкові можливості для 
збільшення дохідності портфелю «ТАС-Інвест». В результаті активних дій з управління активами дохідність 
портфелю «ТАС-Інвест» за 2 квартал 2017 року склала 23,9% річних, що безумовно є досить гарним 
показником на фоні зниження ставок за банківськими депозитами. Результат 2–го кварталу позитивно 
вплинув на дохідність портфелю з початку року: дохідність за 6 місяців склала 20,1% річних. 

Дохідність на 30.06.2017 (у відповідності з кварталом початку інвестиційного періоду) становить:

Для підтримки високого результату дохідності портфелю у 2-му кварталі 2017 року вперше в історії 
управління портфелем було придбано блок акцій і станом на 30.06.2017 структура активів має вигляд:

Структура активів портфелю «ТАС-Інвест» станом на 30.06.2017 року

Придбаний блок акцій має гарні перспективи із генерування дохідності. Команда «ТАС-Інвест» очікує, що 
блок акцій позитивно вплине на дохідність 2017 року та першої половини 2018 року.

30 червня закінчився інвестиційний рік для клієнтів, які уклали свої договори страхування у другому кварталі 
2016 року. Дохідність за період 01.07.2016-30.06.2017 склала 20,92% 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.
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