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про інвестування портфелю
 «ТАС-Інвест» 
за 2019 рік

У четвертому кварталі 2019 року ставки дохідності за 
депозитами в гривні продовжили зниження. Станом на 
кінець четвертого кварталу середня ставка за депозита-
ми в гривні у банках України за даними НБУ стабілізува-
лася на рівні 15,3% річних. Загалом за 2019 рік ставки за 
депозитами знизилися на 0,8 процентних пунктів —                       
з 16,1% на початок року.
Одним із головних чинників зниження дохідності по 
депозитах є зниження інфляції протягом 2019 року та, 
відповідно, зниження облікової ставки з боку НБУ. Так, 
тільки протягом 4-го кварталу 2019 року НБУ двічі 
знижувало облікову ставку: з 16,5% на початок 4-го 
кварталу до 13,5% на кінець. Це означає, що НБУ пози-
тивно оцінює прогноз щодо інфляції, зниження облікової 
ставки стимулюватиме кредитування та розвиток 
економіки.
Завдяки зниженню облікової ставки та вдалому управ-
лінню портфелем в 2019 році команда «ТАС-Інвест» 
отримала дуже високий результат: дохідність портфелю 
«ТАС-Інвест» за 2019 рік склала 26,3% річних. На цей же 
відсоток буде збільшено страхові суми для клієнтів, у 
яких 31 грудня закінчився інвестиційний рік (які уклали 
свої договори страхування у четвертому кварталі). 

Порівняння ставок дохідності банківського депозиту 
та «ТАС-Інвест» за 2019 рік: 
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Порівняння середньорічної ставки дохідності за 5 
останніх повних років:

Структура активів портфелю «ТАС-Інвест» станом на 
31.12.2019 року:

У 2020 році команда «ТАС-Інвест» очікує подальше 
зниження облікової ставки НБУ та, відповідно, зниження 
депозитних ставок. Перспективним залишається наро-
щування блоку акцій для збільшення дохідності портфе-
лю. В 2019 році ми мали в структурі портфелю частку 
акцій в розмірі 13%, але у 2-му кварталі переструктуру-
вали портфель на 100% в ОВДП з огляду більшої ситуа-
тивної інвестиційної привабливості ОВДП.

53,5% річних
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19,7  млн грн
КАПІТАЛ ПІД УПРАВЛІННЯМ

У четвертому кварталі закінчилися дії договорів у 
клієнтів, які уклали договори у четвертому кварталі 2014 
року. Страхова сума для таких клієнтів за час дії договору 
була збільшена у 2,5 рази.
Результат дохідності програми «ТАС-Інвест» 2019 року 
значно підсилив позиції «ТАС-Інвест» з огляду дохід-
ності.  У перспективі 5-ти років «ТАС-Інвест» залишаєть-
ся більш вигідним інструментом для накопичення 
порівняно із депозитом.
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