
ЗВІТ

про інвестування портфелю «ТАС-Інвест» 
за 2 квартал 2021 року

У першому півріччі 2021 року відбулося прискорення 
інфляційних процесів, що змусило НБУ двічі 
підвищити облікову ставку: 05 березня з 6% до 6,5% 
та 16 квітня до 7,5% річних. Але підвищення облікової 
ставки не вплинуло на тенденції дохідності в 
банківському секторі – ставки за депозитами 
продовжували своє зниження і станом на кінець 
другого кварталу середня ставка за депозитом у 
гривні складає 8,1% річних. При чому темп зниження 
гривневих депозитних ставок у другому кварталі 
прискорився – якщо за перший квартал депозитні 
ставки знизилися на 0,2 п.п., то у другому кварталі 
зниження становило 0,3 п.п. Команда «ТАС-Інвест» 
прогнозує подальше помірне зниження процентних 
ставок на фінансовому ринку.


В той же час команда «ТАС-Інвест» в результаті 
активних дій з управління активами у другому 
кварталі 2021 року забезпечила дохідність портфелю 
«ТАС-Інвест» у розмірі 9,6% річних. З початку 2021 
року дохідність портфелю «ТАС-Інвест» складає 10,0% 
річних. 


За останній інвестиційний рік, який закінчився в кінці 
другого кварталу 2021 року, результат від 
інвестування портфелю «ТАС-Інвест» склав 9,27% 
річних. На цей відсоток буде проведено збільшення 
страхових сум по договорах, що були укладені у 1-х 
кварталах 2016-2020 років. 

Дохідність на 30.06.2021 (у відповідності з кварталом 
початку інвестиційного періоду) становить:

Середня ставка депозиту у гривні на 12 місяців, 
відкритого на початку відповідного кварталу
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В структурі активів портфелю «ТАС-Інвест» 
станом на 30.06.2021 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. Але 
команда «ТАС-Інвест» постійно відслідковує 
можливості придбання блоку акцій для 
збільшення дохідності портфелю.

Ключові показники за 6 місяців 2021 року:

Найбільший внесок в 2021 році

360 тис гривень

Максимальна дохідність за

місяць 2021 року

16,2% річних

Капітал під управлінням

30,1 млн гривень


