
ЗВІТ

У першому кварталі 2017 року НБУ двічі за квартал підвищувало 
облікову ставку: 26 січня до 16% та 02 березня до 17% річних. 
Це спричинило подальше подорожчання кредитних ресурсів. В 
той самий час ставки за депозитами продовжили зниження, 
хоча темп їх зниження уповільнився.

За останній календарний інвестиційний рік, який закінчився в 
кінці 1-го кварталу 2018 року, результат від інвестування 
портфелю «ТАС-Інвест» склав 16,1% річних. Дохідність 
портфелю «ТАС-Інвест» за 1 квартал 2017 року склала 11,3% 
річних. 

Як бачимо результат дохідності початку 2018 року – досить 
низький. Причина такого результату – неочікуване підняття 
облікової ставки 02 березня 2018 року. Ми фактично увійшли в 
активні міжбанківські операції з розрахунком, що облікова 
ставка буде сталою. Наша стратегія інвестування показала 
вдалий результат у лютому – ми заробили 18,4% річних. Але 
після підняття облікової ставки ми були змушені вийти із 
активних операцій з портфелем і зафіксували локальний 
збиток. В той же час, при фіксації збитку відбулася переоцінка 
портфелю «ТАС-Інвест» – фактично відбулося збільшення 
дохідності ОВДП до ринкового рівня. В свою чергу переоцінка 
дохідності ОВДП відкриває можливості для активних операцій 
на міжбанківському ринку вже на новому рівні дохідності ОВДП, 
що ми й будемо робити починаючи з квітня.

Інша подія 1-го кварталу - на кінець березня ми підвели 
підсумки дохідності по блоку акцій. Нагадаємо, що блок акцій в 
портфель «ТАС-Інвест» був придбаний у квітні 2017 року. 
Станом на 30 березня 2018 року блок акцій показав дохідність 
22,4% річних. Перспективи блоку акційна 2018 рік залишаються 
позитивними, тому команда «ТАС-Інвест» вивчає можливості 
щодо розширення блоку акцій в портфелі в квітні 2018 року.

Структура активів портфелю «ТАС-Інвест» станом на 
31.03.2018 року:

31 березня закінчився інвестиційний рік для клієнтів, які уклали 
свої договори страхування у першому кварталі. Дохідність за 
період 01.04.2017-31.03.2018 склала 16,1% річних. На цей 
відсоток буде проведено збільшення страхових сум.
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Акції

Дохідність на 31.03.2018 (у відповідності з кварталом 
початку інвестиційного періоду) становить:

18,4% річних
МАКСИМАЛЬНА ДОХІДНІСТЬ ЗА МІСЯЦЬ

150 тис. грн
НАЙБІЛЬШИЙ ВНЕСОК В 1 кв. 2018 року

14 млн. грн
КАПІТАЛ ПІД УПРАВЛІННЯМ

про інвестування 
портфелю «ТАС-Інвест» 
за 1 квартал 2018 року

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

з 01.04 з 01.07 з 01.10 з 01.01
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