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Огляд фінансових 
ринків

СВІТОВИЙ РИНОК

Першу декаду нового року західні ринки були спокійні. Індекси 
провідних західних майданчиків перебували переважно в бічному 
тренді. Трейдери та інвестори пропродовжували повертатися з 
новорічних канікул, щоб прийняти виклики в новому році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готується підвищити прогноз 
зростання світової економіки. У грудні директор-розпорядник фон-
ду Крістін Лагард заявила, що експерти фонду стали більш впевне-
ними у перспективах американської економіки в 2014 році. Поточ-
ний прогноз МВФ оцінює зростання світової економіки в цьому році 
на рівні 3,6%. 

За підсумками грудневого засідання Федеральної резервної систе-
ми США було прийнято рішення про скорочення обсягів програми 
кількісного пом’якшення на 10 млрд. дол США на місяць і зберіганні 
цільового діапазону процентної ставки по федеральних  кредит-
них картках від нуля до 0,25% річних. Інформація про скорочення 
державного  стимулювання стала відома ще наприкінці грудня 2013 
року. Вона була спокійно сприйнята ринком, тому уточнення про 
обсяги скорочення теж не стала значним фактором, що впливає на 
ринки минулого тижня. 

Минулого тижня потішили дані з безробіття. Рівень безробіття в США 
в грудні впав з 7% до 6,7% і склав мінімум з жовтня 2008 року. Цей 
показник перевершив очікування аналітиків. Безробіття в Німеччині 
в грудні залишилася на рівні 6,9% четвертий місяць поспіль, як і про-
гнозували експерти. 

На поточному тижні очікується вихід статистики з роздрібної торгівлі 
та інфляції в США, промислового виробництва і платіжному балансу 
єврозони.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ

СИРОВИННІ РИНКИ

Товар
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

Пшениця, дол./т 268,0 0,0% -2,9% 0,0%

Сталь, дол./т 502,5 0,0% 0,0% 0,0%

Нафта, дол./бар. 107,3 0,3% -1,0% -3,2%

Золото, дол./унц. 1244,3 0,8% 1,0% 3,3%

Джерело: Bloomberg

Індекс
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

S&P 500 (CША) 1842,4 0,6% 3,8% -0,3%

FTSE 100 (ВБ) 6739,9 0,1% 4,7% -0,1%

MXME (Сх. Євр.) 194,0 -2,0% -0,3% -3,1%

UX (Україна) 895,7 -1,6% 0,6% -1,6%

RTS (Росія) 1395,9 -3,2% 0,3% -3,2%
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МАКРОЕКОНОМІКА

Згідно з інформацією Державної служби статистики, споживчі ціни в 
грудні 2013 збільшилися на 0,5 % порівняно з попередніми місяцем, 
показник споживчої інфляції за 2013 також збільшилася на 0,5 %.

Основною причиною прискорення інфляції в останньому місяці 2013 
року стало зростання цін на продукти харчування, а також алкогольні 
і тютюнові вироби. Найбільше зростання продемонстрували ціни на 
овочі, цукор і молочні продукти. Проте, за результатом 2013 ціни на 
продукти харчування зменшилися на 0,7 %. Органи державної стати-
стики зафіксували падіння цін на м’ясо, рибу, фрукти та олію.

 У той же час, ціни на алкогольні і тютюнові вироби в 2013 році 
збільшилися на 10,1%. Ціни виробників в грудні збільшилися на 0,7 
% порівняно з попереднім місяцем, а в річному вимірі ціни виробників 
збільшилися на 1,7 %. Інфляція цін виробників у грудні була переваж-
но пов’язана зі зростанням цін у добувній промисловості, а також із 
подорожчанням електроенергії на 2,1 %.

РИНОК ОБЛІГАЦІЙ

На минулому тижні Мінфін не проводив аукціони з розміщення 
облігацій внутрішньої позики. 

На поточному тижні Мінфін планує провести аукціон 14 січня. Будуть 
запропоновані гривневі ОВДП з погашенням в 2014, 2019 і 2020 ро-
ках. 

РИНОК АКЦІЙ

Українська біржа (УБ) в 2014 році відновила торги 8 січня. 9 січня 
індекс УБ впав на 20 пунктів і опустився нижче позначки 900 пунктів. 
Наступного дня індекс УБ дещо підріс і закрився на позначці 895,68 
пунктів. 

Ми очікуємо, що найближчим часом торгівля на українському рин-
ку акцій буде залишатися слабкою, угоди матимуть переважно 
технічний характер без прив’язки до певної стратегії. 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

У перший робочий день 2014 3 січня торги проходили в діапазоні 
8,20-8,8,23 грн. / дол. США. Наступна робочий тиждень почалася 
в середу 8 січня. У цей день січня торги проходили в діапазоні 8,22-
8,24 грн. / дол. США. До кінця тижня ринок плавно виріс. У четвер 
курс на міжбанку склав - 8,24-8,25 грн. / Дол. США, у п’ятницю - 
8,27-8,29 грн. / Дол. США, в суботу - 8,28-8,29 грн. / дол. США. Ри-
нок був малоактивний, участь державних банків було слабкою. НБУ 
інтервенцій не проводив. 

Максимальні обсяги продажів зафіксовані в п’ятницю 3 січня: більше 
1,5 млрд. дол. США (всі валюти), у тому числі тільки американської 
валюти було продано на суму понад 1,2 млрд. дол. США.

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ

Показник Значення

Зміна споживчих цін в грудні, % 0,5

Джерело: Державна Служба Статистики

ІНДЕКС УБ ТА ОБСЯГИ ТОРГІВ

Джерело: Bloomberg
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МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

З початку 2014 року, залишки на кореспондентських рахунках банків 
знаходяться на високому рівні. Цей факт, а також слабка активність 
учасників ринку в післясвяткові період зумовила зниження ставок на 
кредити міжбанківського ринку. 9-10 січня вартість ресурсів овер-
найт не перевищувала 2% річних, вартість місячних ресурсів стано-
вила 2-4%.
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При підготовці даного матеріалу використовувалася інформація з публічних джерел, що заслуго-
вують, на наш погляд, довіри. Оцінки та прогнози, висловлені в цьому огляді, є приватною думкою 
наших співробітників. Даний матеріал носить виключно інформаційний характер і не повинен 
розглядатися як пропозиція до вчинення будь-яких угод з цінними паперами або як керівництво до 
інших дій. Інформація дійсна тільки на дату публікації.


