
ЗВІТ
про інвестування портфелю
 «ТАС-Інвест» 
за 2 квартал 2019 року

У першій половині 2019 року ситуація на фінансовому 
ринку була стабільною – незважаючи на проведення 
виборів Президента та певні негативні очікування щодо 
економічної політики після виборів. Так, протягом 
першої половини 2019 року відбувалося помірне 
зниження процентних ставок на фінансовому ринку 
України. Згідно з даними НБУ, середня ставка за річним 
депозитом у гривні становила 16,1% на початку року і 
15,5% - на кінець 2-го кварталу. Команда «ТАС-Інвест» 
прогнозує подальше помірне зниження процентних 
ставок на фінансовому ринку.

Протягом 1-го півріччя 2019 року курс гривні до долара 
США укріплювався. Локальне послаблення гривні 
відбувалося під час виборів Президента України, але 
після їх закінчення тенденція до укріплення гривні 
продовжилася. Укріпленню гривні відносно долара США 
сприяло полегшення допуску іноземних інвесторів до 
ринку ОВДП України та активне розміщення урядом 
України єврооблігацій на зовнішніх ринках. Але 
наприкінці літа слід очікувати сезонні коливання курсу 
долара в бік збільшення. 

В 1-му півріччі 2019 року команда «ТАС-Інвест» в 
результаті активних дій з управління активами 
забезпечила дохідність портфелю «ТАС-Інвест» у розмірі 
16,4%.

За останній інвестиційний рік, який закінчився в кінці 
2-го кварталу 2019 року, результат від інвестування 
портфелю «ТАС-Інвест» склав 15,76% річних. На цей 
відсоток буде проведено збільшення страхових сум по 
договорах, що були укладені у 2 кварталі 2015-2018 
років.

Дохідність на 30.06.2019 (у відповідності з кварталом 
початку інвестиційного періоду) становить:
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ТАС-Інвест
Середня ставка депозиту у гривні на 12 місяців, 
відкритого на початку відповідного кварталу

У 2-му кварталі 2019 року було проведено 
переструктурування активів програми «ТАС-Інвест»   
зважаючи на очікування зниження дохідності блоку 
акцій, команда «ТАС-Інвест» вирішила вивести блок 
акцій із портфелю. Таким чином, в структурі активів 
портфелю «ТАС-Інвест» станом на 30.06.2019 року 
державні облігації займають 100% портфелю. На даний 
момент ОВДП є найбільш вигідним інструментом для 
інвестування активів портфелю з огляду активності 
операцій з ОВДП на міжбанківському ринку.

Згідно даних Держстату, базова інфляція за перше 
півріччя 2019 року залишається стабільною на рівні 
7,4%, що цілком відповідає прогнозу НБУ. Отже команда 
«ТАС-Інвест» у 2-му півріччі прогнозує зниження ставки 
рефінансування НБУ, що вплине на підвищення 
дохідності портфелю «ТАС-Інвест».

24,5% річних
МАКСИМАЛЬНА ДОХІДНІСТЬ ЗА МІСЯЦЬ

100 тис. грн
НАЙБІЛЬШИЙ ВНЕСОК В 2019 РОЦІ 

19,2  млн. грн
КАПІТАЛ ПІД УПРАВЛІННЯМ


