
ЗВІТ

про інвестування портфелю «ТАС-Інвест» 
за 2021 рік

Після падіння у 2020 році, у 2021 році відбулося помірне 
відновлення економіки. Не зважаючи на пандемію, 
викликану COVID 19, та карантинні обмеження, ріст ВВП в 
2021 році складає 3,2%. У 2021 році Україна отримала 
найвищий ВВП у доларовому еквіваленті за всю історію – 
майже 200 млрд.дол.США. Відносно стабільним був курс 
гривні – рік почався із курсу 28 грн/дол.США, гривня 
укріплювалася протягом травня-листопада до 
найнижчого значення 26,1, проте на кінець року курс 
виріс до позначки 27,4 грн/дол.США.


Інфляція за 2021 рік значно перевищила запланований 
рівень та склала 10,3% річних, запланований рівень 
інфляції на 2021 рік був на рівні 5%±1% річних. Для 
стримування інфляційного тиску НБУ в 2021 році п’ять 
разів підвищував облікову ставку: з 6,0% річних на 
початок року до 9,0% річних на кінець. Підвищення 
облікової ставки спочатку уповільнило зниження 
депозитних ставок у гривні, а потів спричинило їх 
помірний ріст. Так, на початок року середня ставка за 
депозитами у гривні в банках України за даними НБУ 
становила 8,6% річних. Протягом січня-травня ставки за 
депозитами у гривні знижувались, у травні мінімальна 
середня ставка за даними НБУ становила 8,0% річних. 
Починаючи з травня ставки за депозитами у гривні 
почали рости та станом на кінець року стабілізувалися на 
рівні 9,0% річних.


В 2021 році дохідність портфелю «ТАС-Інвест» склала 
9,8% 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).

У четвертому кварталі закінчилися дії договорів у 
клієнтів, які уклали договори у четвертому 
кварталі 2016 року. Страхова сума (до 
оподаткування) для таких клієнтів за час дії 
договору була збільшена у 1,8 рази.


Результат дохідності програми «ТАС-Інвест» 2021 
року продовжує доводити перевагу позицій «ТАС-
Інвест», з огляду дохідності у перспективі 5-ти 
років «ТАС-Інвест» залишається більш вигідним 
інструментом для накопичення порівняно із 
депозитом.


Порівняння середньорічної ставка дохідності за 5 
останніх повних років:

Ключові показники 2021 року:

Найбільший внесок в 2021 році
360 тис гривень

Капітал під управлінням
38 900 тис гривень

Порівняння ставок дохідності банківського депозиту та 
«ТАС-Інвест» за 2021 рік: 

Також, треба зазначити, що навіть у період пандемії та 
нестабільності розвитку економіки, довіра до продукту 
«ТАС-Інвест» з боку клієнтів зростає. Так, приріст 
портфелю «ТАС-Інвест» протягом 2021 року склав 38%. 
Станом на кінець 2021 року портфель «ТАС-Інвест» 
складає 38,9 млн.грн.

У 2022 році команда «ТАС-Інвест» очікує подальше 
зростання економіки України – очікується, що ВВП 
виросте на 3-4%, зниження інфляції до рівня 6-7% 
річних, можливий помірний ріст курсу долара.

Станом на 31.12.2021 року активи портфелю «ТАС-
Інвест» на 100% інвестовані з ОВДП.
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