
ЗВІТ
про інвестування портфелю «ТАС-Інвест» за 2016 рік

2016 рік ознаменувався макроекономічною стабілізацією. Зниження темпів інфляції та поступове зниження 
Національним банком облікової ставки спричинюють зниження відсоткових ставок на фінансовому ринку:

середня ставка за річним депозитом у гривні знизилася з майже 21% на початку 2016 року до 18% у кінці року.
ставки дохідності за ОВДП протягом 2016 року знизилися з 20% річних до 16,5% річних.

 Зниження ставок також позначилося і на дохідності портфелю ТАС-Інвест. За 4 квартал 2016 року 
дохідність портфелю склала 17,3% річних, але загалом по результатах 2016 року команді ТАС-Інвест вдалося 
втримати дохідність портфелю на пристойному рівні: за 2016 рік дохідність портфелю склала 21,39% річних.

Загалом дохідність портфелю ТАС-Інвест по роках інвестування становить:

Отже, історія дохідності портфелю ТАС-Інвест свідчить, що ТАС-Інвест є більш привабливим інструментом 
для інвестування в порівнянні із депозитом банку.

Основним активом портфелю залишаються державні облігації – 100% портфелю. Не зважаючи на зниження 
дохідності по ОВДП дохідність портфелю ТАС-Інвест залишається порівняно високою за рахунок активних 
операцій з ОВДП на міжбанківському ринку.

У наступних періодах ми очікуємо подальшого зниження ставок на фінансовому ринку. За таких умов 
команда «ТАС-Інвест» буде використовувати ситуативні коливання дохідностей на фінансовому ринку, щоб 
забезпечити високий рівень інвестиційного доходу для клієнтів програми з прийнятним рівнем ризику. 
Використання державних облігацій з цією метою є найбільш оптимальним.

Досягнення

27,5% річних
ДОХІДНІСТЬ

за 3 квартал 2016 

100 тис. грн.

НАЙБІЛЬШИЙ ВНЕСОК 
11,5 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 15% 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»).
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