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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як показали результати наших попередніх дослід�

жень, реалізація потенціалу вітчизняного ринку спільно�
го інвестування є можливою у разі залучення до інвес�
тиційних процесів, насамперед, населення. Це завдан�
ня вимагає подолання фактора недовіри фізичних осіб
до фінансових посередників. Одним з напрямів, що
сприятиме зростанню зацікавленості населення в інве�
стуванні коштів у цінні папери через механізми спільно�
го інвестування, є підвищення дохідності інвестиційних
фондів за прийнятного рівня ризику. За таких умов на
перший план виходить проблема прийняття ефективних
інвестиційних рішень компанією з управління активами,
що, у свою чергу, реалізується через здійснення оціноч�
них процедур щодо основних активів у структурі порт�
фелів інвестиційних фондів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній та зарубіжній літературі вже накопи�
чено також і значний досвід вивчення особливостей
функціонування інститутів спільного інвестування. Се�
ред дослідників, що працювали над цією тематикою,
можна виділити таких зарубіжних та вітчизняних нау�
ковців, як М. Коваленко [4], Т. Косова [8], С. Науменко�
ва [5; 6], Ф. Фабоцці [9], У. Шарп [10], В. Шелудько [11]
та інші. Досить вагомим є внесок таких зарубіжних тео�
ретиків та практиків, як І. Бланк [1], А. Дамодаран [2],
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які більш детально досліджували особливості форму�
вання портфелів інституційних інвесторів та забезпечен�
ня зростання їх дохідності.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Тим не менше, в українській науковій думці та прак�

тиці проблемам зростання ефективності управління ак�
тивами інститутів спільного інвестування не приділяєть�
ся достатньої уваги. Зокрема, невирішеними є такі ас�
пекти, як адаптація до українських умов прийнятих у
світовій практиці методів оцінки і прогнозування вар�
тості акцій, а також особливості практичного застосу�
вання інвестиційними керівниками вказаних підходів для
прийняття найбільш ефективних інвестиційних рішень.

Метою дослідження є обгрунтування необхідності
удосконалення підходів до врахування результатів
різних оціночних процедур щодо об'єктів інвестування
при прийнятті інвестиційних рішень керівниками фондів,
а також розробка матриці пріоритетності використан�
ня методичних підходів до оцінки вартості компаній за�
лежно від горизонту інвестування та поточного "став�
лення ринку" до сектора.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Удосконалення оцінки вартості акцій публічних ком�

паній, які обертаються на фондовому ринку, передба�
чає можливість оптимізації структури інвестиційного
портфеля з точки зору забезпечення зростання його
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дохідності. Згадана "оптимізація" досягається шляхом
визначення потенційно найбільш дохідних акцій та пе�
реформатування структури вкладень в межах класу
акцій на користь таких, що мають найбільший потенці�
ал до зростання або є найбільш недооціненими віднос�
но своїх аналогів. Це забезпечуватиме реалізацію ос�
новного завдання компанії з управління активами —
зростання дохідності інвестиційного фонду, що, на нашу
думку, сприятиме реалізації значного потенціалу зрос�
тання вітчизняного ринку спільного інвестування через,
насамперед, залучення населення до інвестиційних про�
цесів через механізми спільного
інвестування.

Оцінку вартості акцій доцільно
здійснювати, виходячи з прогнозу�
вання вартості бізнесу на основі ви�
користання методів, що використо�
вуються у світовій практиці.

Оцінка вартості підприємства
(бізнесу) — це розрахунок і об�
грунтування вартості підприємства
на певну дату. Оцінка вартості
бізнесу, як і будь�якого іншого об'єкта власності, являє
собою цілеспрямований упорядкований процес визна�
чення величини вартості об'єкта в грошовому вираженні
з урахуванням факторів, що впливають на неї, у конк�
ретний момент часу в умовах конкретного ринку [7, с.
10].

На сьогодні можна виділити три групи основних
методів оцінки вартості підприємства: майновий (витрат�
ний), доходний (прибутковий) та ринковий (порівняль�
ний).

Ми провели оцінку вартості трьох українських ме�
талургійних комбінатів з використанням дохідного та по�
рівняльного підходів, які є найбільш поширеними у
світовій практиці.

У межах оцінки дохідним методом проведено де�
тальний аналіз поточної ситуації в металургійній галузі
України, а також побудовано довгостроковий прогноз
розвитку як металургійного сектора загалом, так і ок�
ремих оцінюваних компаній. Зокрема, побудовано оці�
ночні моделі для визначення справедливої вартості акцій
трьох українських металургійних комбінатів за допомо�
гою методу дисконтування грошових потоків на основі
грошового потоку для акціонера та грошового потоку
на фірму.

Результати оцінки за допомогою методу ДГП для
обраних трьох комбінатів наведені у табл. 1.

Як видно з табл. 1, в поточних умовах інвестування
в акції Алчевського МК та Єнакієвського МЗ є недо�
цільним, виходячи з оцінки цільової вартості вказаних
компаній методом дисконтування грошових потоків.

Однак, слід зауважити, що прийняття найбільш
ефективних рішень має передбачати використання яко�
мога більшої кількості підходів до оцінки цільової вар�
тості акцій компаній, що торгуються на фондовому рин�
ку. Це пов'язано з тим, що окремі методи або підходи
можуть не враховувати певних особливостей, що мо�
жуть суттєво впливати на інвестиційну привабливість
об'єктів інвестування.

Наприклад, у нашому випадку результати, отримані
методом ДГП, не означають, що 31.12.2012 року рин�

кові ціни акцій аналізованих компаній відповідатимуть
розрахунковим показникам. Це зумовлюється, зокре�
ма, низкою факторів:

— загальним ставленням інвесторів до компаній
сектору (надмірний песимізм інвесторів щодо перспек�
тив подальшого розвитку компаній в кризові періоди для
галузі призводить до зниження ринкових цін відчутно
нижче "нормальних" рівнів навіть за стриманих про�
гнозів фінансових результатів);

— домінуванням певних "ідей" учасників ринку
щодо окремих компаній. Наприклад, абсолютне неприй�
няття інвесторами компаній з високим борговим наван�
таженням (не дивлячись на існування якісних переваг
порівняно з конкурентами) в періоди нестабільної
фінансової ситуації. Акції таких компаній у даному ви�
падку також торгуються на ринку зі значним дисконтом
до аналогів;

— врахування історичної практики діяльності окре�
мих компаній (наприклад, очікування відносно гірших
майбутніх фінансових результатів виходячи з подібних
тенденцій, що були характерними для діяльності ком�
панії у майбутньому).

У межах оцінки за допомогою методів порівняль�
ного доходу розраховано справедливу вартість аналі�
зованих українських металургійних компаній з викори�
станням специфічних галузевих мультиплікаторів на
основі фінансових та виробничих показників зарубіж�
них аналогів.

Припущення про те, що ринки згодом виправляють
свої помилки, властиво як оцінці через дисконтування
грошових потоків, так і порівняльній оцінці. Проте, ті,
хто використовують мультиплікатори й порівнянні ве�
личини для вибору цінних паперів, з деяким ступенем
обгрунтованості доводять, що помилки, вчинені при ут�
воренні цін на окремі цінні папери в певному секторі,
більше помітні й тому, цілком ймовірно, будуть скори�
говані швидше [2, с. 24—25].

Для оцінки компаній металургійної галузі ми скори�
сталися такими методами: побудова регресійної залеж�
ності EV/S від рентабельності EBITDA та порівняння на

  AZST ALMK ENMZ 
  , . (31.12.2012) 1,92 0,09 57,87 
  1,70 0,18 123,55 

 13% -52% -53% 
 , . 4,20 25,78 0,0196 

 , . 7 138 4 686 2 422 
 ,  . (30.09.2011) -292 4 996 -184 

 ,  .  6 846 9 683 2 237 

Таблиця 1. Результати оцінки вартості
металургійних комбінатів методом

дисконтування грошових потоків
[складено автором]
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EBITDA 

EV/EBITDA  

 1,70 3,18 0,81 2,23 31
  0,18 0,20 0,00 0,12 -33 

  123,55 229,15 - 137,49 11 

Таблиця 2. Потенціал зростання вартості акцій металургійних
комбінатів на кінець 2012р. на основі порівняльного підходу

[складено автором]
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основі мультиплікатора EV/EBITDA. Вибір цих підходів
зумовлений особливостями діяльності компаній мета�
лургійної галузі.

Результати оцінки вартості металургійних комбі�
натів на основі порівняльного підходу наведені в табл.
2.

Таким чином, за результатами оцінки цільової вар�
тості акцій металургійних комбінатів за допомогою по�
рівняльного підходу, акції МК Азовсталь та Єнакієвсько�
го МК є недооціненими. Однак, з огляду на очікуваний
від'ємний показник EBITDA для Єнакієвського МЗ у 2012
році, реалізація позитивного потенціалу для заводу про�
тягом року не є однозначною.

Саме тому і ці результати, на нашу думку, не є дос�
татніми для прийняття адекватного інвестиційного рі�
шення керівником інвестиційним фондом. Як ми уже зга�
дували раніше, остаточне рішення має прийматися, ви�
ходячи з аналізу якомога більшої кількості інформації
та на основі використання різних методів оцінки.

Це зумовлюється тим, що різні методичні підходи
до оцінки вартості компаній можуть давати дуже різні
результати, аж до протилежних (рис. 1). Пояснюється
це тим, що кожен з цих підходів спрямований на задо�
волення конкретних цілей та є більш доречним для ви�
користання в окремих ситуаціях.

Так, група дохідних методів (зокрема, ДГП) спря�
мовані, насамперед, на визначення справедливої вар�
тості компанії на основі довгострокового прогнозу ос�
новних показників, що характеризують діяльність оці�
нюваних компаній. Тому такі методи частіше викорис�
товуються при прийнятті стратегічних (довготермінових)
рішень щодо інвестування коштів у акції компаній, а на
коротких часових інтервалах вони можуть бути менш
дієвими. Зокрема, результати оцінки за цим підходом

вказують на перспективи зростання вартості акцій МК
Азовсталь, виходячи з довгострокового прогнозу гене�
рування грошового потоку компанії. У той же час, для
Алчевського МК та Єнакієвського МЗ потенціал за цим
підходом є від'ємним, що вказує на "системність" по�
точних проблем їх діяльності.

Однак, крім виявлення фундаментально недооціне�
них акцій, завданням інвестиційного керівника є також
пошук локально недооцінених акцій, оскільки, як ми уже
згадували раніше, для ринкової ціни властиве тимчасо�
ве "відхилення" від адекватних рівнів. Більшою мірою
для реалізації цієї цілі доцільним є використання групи
порівняльних підходів, які орієнтовані на оцінку поточ�
ної ситуації як у компанії, так і в галузі. У нашому ви�
падку кращі результати за порівняльним підходом свід�
чать про більше зниження ринкової вартості акцій ук�
раїнських металургійних комбінатів порівняно з їх за�
рубіжними аналогами, що може мати психологічний

фактор.
Саме тому, у подібних ситуаціях,

коли на ринку (або в певному сегменті)
переважають надміру песимістичні
(або надміру оптимістичні) настрої, ми
підкреслюємо необхідність комбіну�
вання різних підходів до оцінки вар�
тості акцій публічних компаній, з ме�
тою прийняття якомога ефективніших
інвестиційних рішень. Зокрема, у на�

шому конкретному випадку вважаємо за доцільне при
визначенні підсумкових цільових цін на кінець 2012 року
віддавати більшу перевагу результатам оцінки за гру�
пою порівняльних методів, що дозволить якщо не усу�
нути, то принаймні згладити дисбаланс оцінок, що ви�
ник внаслідок дії психологічних факторів. Так, підсум�
кову цільову ціну ми пропонуємо розрахувати як серед�
ню арифметичну зважену серед цільових цін на дохід�
ним та порівняльним підходом, де першій надається ва�
говий коефіцієнт 0,4, а другій — 0,6. Результати наве�
дені в табл. 3.

Витратний підхід визначено як такий, що має вико�
ристовуватися для оцінки орієнтиру мінімальної вартості
аналізованої компанії, що може бути ефективним оці�
ночним інструментом в умовах депресивного фондово�
го ринку або при прийнятті рішення про пряме інвесту�
вання.

Цей підхід об'єднує методи, за допомогою яких
можна оцінити нові підприємства та, з певними корек�
тивами, інвестиційні компанії. Також він використовуєть�
ся для оцінки ліквідаційної вартості підприємства, коли
воно припиняє свої операції, продає матеріальні (а якщо
є — і нематеріальні) активи і погашає всі свої зобов'я�
зання. Застосування витратного підходу як єдиного при
оцінці бізнесу не припускається. Елементи витратного
підходу рекомендують застосовувати для оцінки хол�
дингових компаній [7].

Вважається, що такий підхід дає найнижчу, песимі�
стичну оцінку бізнесу. Хоча зустрічаються і такі ситу�
ації, коли використання витратного підходу дає найточ�
нішу оцінку [3].

Саме в умовах депресивного ринку або надто песи�
містичного ставлення учасників ринку до сектора,
більшого значення набувають такі підходи до оцінки

Рис. 1. Порівняння потенціалів за дохідним
та порівняльним методами

[розроблено автором]

Таблиця 3. Цільові ціни та потенціали зростання вартості
акцій металургійних комбінатів на кінець 2012 року

[складено автором]
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вартості бізнесу, як порівняльна
оцінка за історичними галузеви�
ми коефіцієнтами (мінімальни�
ми) та оцінка витратним мето�
дом (точніше — оцінка вартості
майна).

Для більш загальних ви�
падків, з урахуванням вищеопи�
саних особливостей, вважаємо
за доцільне запропонувати мат�
рицю пріоритетності викорис�
тання методичних підходів до
оцінки вартості акцій компаній
залежно від горизонту ін�
вестування та поточного "став�
лення ринку" до сектора (табл.
4).

Надання переваги тим або
іншим підходам до оцінки вартості акцій, в які
здійснюється інвестування коштів, ми поставили в за�
лежність від горизонту інвестування та "ставлення рин�
ку" до сектору. Так, ключовим вихідним параметром є
горизонт інвестування. Тут ми виділили портфельне
інвестування (яке є основним для інвестиційних фондів),
розбивши його на довгострокове та короткострокове.
Ми також виокремлюємо пряме інвестування, що перед�
бачає вкладення грошових кошів з метою участі в уп�
равлінні підприємством, у яке вкладаються кошти, та
отриманні доходу від участі в його діяльності. Ця фор�
ма інвестування є більше характерною для фондів
Private Equity (фонди прямих інвестицій) та венчурних
інвестиційних фондів.

Іншим важливим параметром, на який ми би хотіли
звернути увагу, є "ставлення ринку" до сектора. Під цим
поняттям ми розуміємо психологічну складову, про яку
ми згадували раніше, і що відображає оптимістичний,
адекватний або песимістичний погляд учасників фондо�
вого ринку на акції, приналежні до певної групи (у на�
шому випадку — до акцій компаній сектора). Як ми уже
вказували вище, таке "ставлення" може формуватися в
умовах суттєвих фундаментальних змін в секторі. На�
приклад, значне зниження цін на метал призводить до
формування песимістичного погляду учасників ринку на
металургійні компанії, в результаті чого відбувається
падіння вартості їх акцій, причому часто більшою мірою,
ніж це відповідає масштабу здешевшання металопро�
дукції. І навпаки, тривалий період зростання цін на сталь
зумовлює формування надмірного оптимізму учасників
фондового ринку щодо перспектив діяльності металур�
гійних компаній, у результаті чого ринкова ціна їх акції
зростає до неадекватно високих рівнів. Подібними фак�
торами в інших галузях можуть виступати:

— очікування проведення масштабної приватизації
в енергогенеруючому секторі України може призводи�
ти до формування надмірного оптимізму стосовно ви�
робників електроенергії щодо значного покращення
фінансових результатів їх діяльності внаслідок прихо�
ду в компанії ефективних приватних власників;

— високі девальваційні очікування щодо національ�
ної валюти можуть зумовлювати значне погіршення
ставлення учасників фондового ринку до банківських
установ, які є особливо чутливими до значних коливань

курсу національної валюти. В результаті ринкова ціна
їх акцій може падати до неадекватно низьких рівнів;

— очікування суттєвого здешевшання імпортного
газу може виступати вагомим фактором формування
надміру оптимістичного ставлення учасників фондово�
го ринку до компаній хімічної промисловості, які є за�
лежними від вартості газу, що є основним елементом їх
собівартості, та, відповідно, визначає конкуренто�
здатність їх продукції тощо.

Параметр поточного "ставлення ринку" до сектора
є більш вагомим для короткострокового інвестування,
оскільки подібного роду перекоси, як правило, виника�
ють тимчасово на ринку і балансуються протягом до�
сить короткого проміжку часу.

Отже, в розрізі визначених параметрів, більш де�
тально зупинимось на особливостях врахування резуль�
татів різних оціночних підходів при прийнятті інвести�
ційних рішень.

Для короткострокового портфельного інвестування
пріоритетним підходом до оцінки є порівняння. Оскільки
інвестиційних керівник має на меті отримання позитивного
фінансового результату або уникнення збитків від інвесту�
вання на короткому проміжку часу, він має орієнтуватися
на виявлення саме поточних дисбалансів на ринку. Як пра�
вило, це вимагає прийняття оперативних рішень, що грун�
туються на виявленні недооцінених або переоцінених у по�
точних умовах цінних паперів. Найбільш доцільним і ефек�
тивним у таких умовах є використання саме порівняльного
підходу. Це стосується будь�якого "ставлення ринку" до
сектора, оскільки такі дисбаланси можуть бути характер�
ними для кожного з випадків і можуть бути виявлені, на�
самперед, через таке експрес�зіставлення з аналогами.

Другим за пріоритетністю підходом у подібній си�
туації виступає дохідний підхід, який дозволяє більш
точно визначити перспективи зростання або зниження
цін акцій аналізованих компаній, що базуються на фун�
даментальних показниках їх діяльності. Витратний під�
хід у таких умовах є найменш інформативним

У той же час у випадку, якщо для сектора характер�
не надмірно песимістичне ставлення інвесторів, саме
витратний підхід дозволяє окреслити мінімальний рівень
вартості компанії за найгірших сценаріїв розвитку ситу�
ації. За таких умов більшість учасників ринку фактично
відмовляються від дохідного методу.

Таблиця 4. Матриця пріоритетності використання методичних
підходів до оцінки вартості акцій залежно від горизонту

інвестування та поточного "ставлення ринку" до сектора
[розроблено автором]
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Якщо перед інвестиційним керівником стоїть зав�
дання формування інвестиційного портфеля на трива�
лий період з мінімальним його переглядом протягом
строку існування фонду (наприклад, об'єднаний інвес�
тиційний траст у США), то при прийнятті рішень про вкла�
дення коштів у цінні папери вони мають керуватися, на�
самперед, більш глибокою оцінкою, що спирається на
фундаментальні показники. Тому тут на перший план ви�
ходить оцінка вартості акцій дохідним підходом, оск�
ільки цей підхід дає можливість отримати не тільки
цільове значення ціни акції аналізованої компанії, а й
оцінити перспективи довгострокового зростання її вар�
тості з урахуванням можливостей генерування позитив�
них грошових потоків протягом тривалого періоду часу
у майбутньому.

Тим не менше, навіть за умов довгострокового пор�
тфельного інвестування важливим є врахування поточ�
ного "ставлення ринку" до сектора, оскільки надмірний
оптимізм учасників ринку стосовно компаній певного
сектора може призвести до втрати значної части потен�
ційної майбутньої дохідності від вкладення коштів у акції
компаній сектора. Тому у даному випадку ключовим
підходом, на нашу думку, має залишатися порівняльний
підхід, основна роль якого полягає у виявленні поточ�
ної значної "перегрітості" цін акцій.

У ситуації, коли для сектора характерне адекватне
ставлення учасників фондового ринку, після дохідного
підходу інвестор при прийнятті рішень має віддавати
перевагу порівняльному підходу на противагу витратно�
му. І навпаки, за надміру песимістичних настроїв учас�
ників фондового ринку щодо певного сектора, на другу
роль (після дохідного підходу) виходять витратні мето�
ди оцінки вартості компаній.

Окремо, на нашу думку, варто розглядати випадок
з прямим інвестуванням, коли інвестор зацікавлений в
отриманні контролю над діяльністю об'єкта інвестуван�
ня. Тут завжди на першу роль має виходити дохідний
підхід, що передбачає побудову довгострокового про�
гнозу руху грошових потоків та формування фінансо�
вих результатів. Це є ключовою позицією, оскільки пря�
ме інвестування передбачає безпосередній вплив на
проінвестований бізнес і має на меті отримання доходу
від участі в його діяльності. Тут можливість отримання
доходу від розподілу прибутку проінвестованої компанії
(у вигляді дивідендів) набуває більшої ваги для інвести�
ційного фонду порівняно з портфельним інвестуванням,
коли основним джерелом отримання доходів є зростан�
ня вартості акцій у часі. Другим за пріоритетністю у ви�
падку з прямим інвестуванням, на нашу думку, є витрат�
ний підхід, що дозволяє інвесторові оцінити мінімальну
вартість компанії, в капіталу якої він має намір взяти
участь. І лише після цього інвестор має провести оцінку
потенційного об'єкта інвестування за допомогою по�
рівняльного підходу, що дозволить йому дійти виснов�
ку про поточну вартість аналізованої компанії стосовно
її аналогів та інших компаній на ринку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, при прийнятті рішення про формуван�

ня структури інвестиційного портфеля керівник фондів
має орієнтуватися на забезпечення максимального рівня
дохідності за цінними паперами інвестиційного фонду

(сертифікат або акція) за прийнятного рівня ризику.
Можливість вибору найбільш інвестиційно приваб�

ливих цінних паперів грунтується на використанні трьох
загальноприйнятих у світовій практиці підходів до оцін�
ки вартості акцій — дохідного, порівняльного та вит�
ратного. Використання цих методів дає можливість ке�
рівнику фондів отримати найповнішу інформацію про
потенційний об'єкт інвестування. Однак часто різні
підходи можуть давати суперечливі результати, що ус�
кладнює прийняття ефективнішого рішення.

За таких умов, залежно від горизонту інвестування,
поточного ставлення учасників фондового ринку до
компаній певного сектора, інвестиційний керівник, на
нашу думку, має віддавати перевагу тим або іншим ме�
тодам оцінки. Реалізація вказаної мети може бути за�
безпечена через матрицю пріоритетності використання
методичних підходів до оцінки вартості компаній залеж�
но від горизонту інвестування та поточного "ставлення
ринку" до сектора, що була запропонована нами. Мета
такої матриці полягає у визначенні основних методич�
них підходів, які, залежно від вказаних параметрів, є
найбільш прийнятними до застосування для оцінки
цільової вартості компанії та її акцій.
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