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Огляд фінансових 
ринків

СВІТОВИЙ РИНОК

Минулого тижня зростання фондових ринків припинилося. Зупини-
лося зростання на американському фондовому ринку. На інвесторів 
вплинуло рішення ФРС про скорочення обсягу програми кількісного 
пом’якшення (QE) ще на 10 млрд. дол. США - до 65 млрд. дол США 
на місяць.

Не порадувала і статистика. За даними міністерства торгівлі США, 
число будинків, будівництво яких було розпочато в США в січні, впа-
ло на максимальні за три роки 16 % щодо попереднього місяці.

Проте, європейські ринки закінчили третій тиждень росту. 
Європейські інвестори, які заробили в минулому році менше, ніж 
американські, намагаються не втратити можливість заробити на 
більш-менш спокійній ситуації. З початку року вартість запозичень 
навіть проблемних економік єврозони значно знизилася. На поточ-
ному тижні ринок очікує нова порція даних щодо ринку нерухомості 
США. Інтерес викличе також індекс довіри споживачів і статистика 
щодо замовлень товарів тривалого користування.

Cумніви повертаються
ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

www.pumb.ua
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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% 2,3%     0,0%

Сталь, дол./т 495,5 0,1% -0,4% -1,4%

Нафта, дол./бар. 109,9 0,7% 3,6% -0,4%

Золото, дол./унц. 1323,3 0,3% 6,9% 9,9%

Джерело: Bloomberg

Індекс
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

S&P 500 (CША) 1836,3 -0,1% -0,4% -0,7%

FTSE 100 (ВБ) 6838,1 2,6% 0,1% 1,3%

MXME (Сх. Євр.) 188,7 -0,9% -2,9% -5,8%

UX (Україна) 933,9 0,7% 5,3% 2,6%

RTS (Росія) 1315,5 -2,1% -5,8% -8,8%
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МАКРОЕКОНОМІКА

Згідно інформації Державної служби статистики, промислове ви-
робництво в січні 2014 скоротилося на 5% порівняно з січнем 2013 
року. Падіння виробництва в переробній промисловості на 10,1%, 
а в машинобудуванні - на 22,9 %. Виробництво у видобувній 
промисловості збільшилося на 0,7 % за рахунок збільшення видобут-
ку металевих руд.

РИНОК ОБЛІГАЦІЙ

Минулого тижня Мінфін залучив до держбюджету 600 млн. грн., 
продавши п’ятирічні ОВДП єдиному учаснику аукціону 18 люто-
го. Згідно інформації на сайті Мінфіну, проведення аукціонів з 
розміщення ОВДП на поточному тижні не заплановано.

РИНОК АКЦІЙ

Минулого тижня динаміка українського ринку акцій відобразила 
драматичний розвиток політичних подій в Україні. Протягом 
вівторка-середи, коли в Києві поновилося силове протистояння, 
індекс Української біржі втратив 6,2%. Протягом наступних двох днів 
тижня, коли вочевидь стало, що влада відмовилась від продовження 
силового сценарію, ринок українських акцій стрімко відновив зро-
стання. За підсумками тижня індекс Української біржі збільшився на 
0,7 %, закрившись у п’ятницю 21 лютого на позначці 933,91 пункту. 
Ми вважаємо, що слабка ліквідність українського ринку акцій і ма-
лий обсяг коштів, залучених на ринок, перешкоджатимуть зростан-
ню ринку акцій.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Минулого тижня спостерігалися значні коливання на ринку, пов’язані 
в першу чергу з нестабільною політичною і економічною ситуацією в 
країні. Всі ці фактори стали причиною девальвації гривні, яка за п’ять 
днів з 17 по 21 лютого девальвувала майже на 40 коп. У понеділок 17 
лютого торги на міжбанку проходили в діапазоні 8,83-8,86 грн./дол. 
США; у вівторок - 8,87-8,91 грн. дол. США; в середу - 9-9,05 грн./ 
дол. США; в четвер - 9-9,05 грн./дол.США  в п’ятницю - 9,15-9,25 
грн./дол США .

У сформованих умовах будь-які прогнози про подальший розви-
ток ринку давати складно. Ринок може стабілізуватися лише після 
стабілізації політичної ситуації.

Нацбанк інтервенцій не проводив.

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ

Показник Значення

Зміна промислового виробництва в січні, 

% рік до року. -5,0

Джерело: Державна служба статистики

ІНДЕКС УБ ТА ОБСЯГИ ТОРГІВ

Джерело: Bloomberg

Дата
аук-

ціону

Вид 
ОВДП

Сред. 
зваж.

ставка

К-ть по-
даних/ 

задо-
вол. 

заявок

Залуч. 
сума, 
млн. 
грн.

18 лют. 1820  дн. 14,25% 1/1 600,0

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗМІЩЕННЯ ОВДП

Джерело: Міністерство фінансів України
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МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

Минулого тижня ситуація на міжбанківському ринку залишалася 
складною. До кінця тижня вартість кредитів овернайт знову под-
скочила до 25%. У зв’язку із зростанням ризиків, угоди по кредитах 
тривалістю більше одного тижня, більшу частину минулого тижня на 
ринку не укладалися. З понеділка по четвер обсяг коштів на коре-
спондентських рахунках банків становив 22-24 млрд. грн.
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Тимбай Марина
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+38 044 231 7053
marina.timbay@fuib.com

Ахтирко Євгенія
Аналітичний відділ
+38 044 231 7380
evgeniya.ahtirko@fuib.com

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО
ФІНАНСУВАННЯ ТА СТРУКТУРУВАННЯ
ТРАНЗАКЦІЙ

Зубро Сергій
Начальник управління
+38 044 231 7055
serhiy.zubro@fuib.com

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ Стадник Антон
Начальник управління
+38 044 231 7046
anton.stadnik@fuib.com

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ Кокоба Анна
Управління корпоративних комунікацій
+38 044 231 7252
anna.kokoba@fuib.com

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.


