
ЗВІТ

про інвестування портфелю «ТАС-Інвест» 
за 1 квартал 2021 року

У першому кварталі 2021 року ситуація на фінансовому 
ринку була стабільною, зокрема, з огляду курсу гривні та 
депозитних ставок, які показали лише дуже помірну 
тенденцію до зниження. Так, станом на початок 2021 року 
середня ставка за депозитами у гривні у банках України 
за даними НБУ становила 8,6% річних. Протягом першого 
кварталу середня ставка знизилася на 0,2 процентних 
пункти та станом на кінець першого кварталу середня 
ставка за депозитами в гривні стабілізувалася на рівні 
8,4% річних.


Стабілізації депозитних ставок у гривні сприяло також 
збільшення облікової ставки з боку НБУ: з 6,0% річних до 
6,5% річних. Збільшення облікової ставки було викликано 
збільшенням запланованого рівня інфляції, що за 
січень-лютий 2021 року перетнула позначку в 6,1% річних. 
Для стримування інфляційного тиску НБУ 03 березня 
збільшив облікову ставку. У разі, якщо інфляцію не 
вдасться стабілізувати на запланованому рівні 5% ± 1% 
річних – ріст інфляції може спровокувати подальше 
зростання облікової ставки НБУ, що в свою чергу вплине 
на ріст депозитних ставок у гривні.


В 1-му кварталі 2021 року команда «ТАС-Інвест» в 
результаті активних дій з управління активами 
забезпечила дохідність портфелю «ТАС-Інвест» у розмірі 
10,3%.


За останній інвестиційний рік, який закінчився в кінці 1-го 
кварталу 2021 року, результат від інвестування портфелю 
«ТАС-Інвест» склав 25,3% річних. На цей відсоток буде 
проведено збільшення страхових сум по договорах, що 
були укладені у 1-х кварталах 2016-2020 років. Такий 
високий результат інвестиційного доходу по портфелю 
договорів, укладених у 1-х кварталах отриманий, в тому 
числі, за рахунок переоцінки портфелю «ТАС-Інвест» після 
падіння в кінці 1-го кварталу 2020 року.

Середня ставка депозиту у гривні на 12 місяців, 
відкритого на початку відповідного кварталу
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Дохідність на 31.03.2021 (у відповідності з кварталом 
початку інвестиційного періоду) становить:

У 1-му кварталі 2021 року було проведено 
переструктурування активів програми 
«ТАС-Інвест».  Зважаючи на очікування зниження 
дохідності блоку акцій, команда «ТАС-Інвест» 
вирішила вивести блок акцій із портфелю, що був 
придбаний наприкінці 2020 року та складав 9% 
портфелю. Таким чином, в структурі активів 
портфелю «ТАС-Інвест» станом на 31.03.2021 
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. Команда «ТАС-Інвест» 
постійно відслідковує можливості придбання 
блоку акцій для збільшення дохідності портфелю.

Ключові показники 2020 року:

Найбільший внесок в 2021 році
323 тис гривень

Максимальна дохідність за

місяць 2021 року

16,2% річних

Капітал під управлінням
25,5 млн гривень


