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Огляд фінансових 
ринків

СВІТОВИЙ РИНОК

Минулого тижня на провідних фондових майданчиках світу взяв 
гору ведмежий тренд. Інвестори були розчаровані зниженням про-
гнозу зростання світової економіки в 2014 році. Фахівці Світового 
банку знизили зростання світового ВВП з 3,2% до 2,8%. Основни-
ми негативними факторами, які сприяли зниженню прогнозу були 
несприятливі погодні умови в США, криза в Україні, перебалансу-
вання економіки в Китаї.

Не порадували і статистичні дані, що надійшли минулого тижня зі 
США. Ціни виробників у цій країні несподівано впали в травні на 
0,2%, тоді як аналітики очікували підвищення показника на 0,1%. 
Індекс споживчої довіри в США в червні 2014 року опустився до 
мінімальних за три місяці 81,2 пункту з 81,9 пункту в травні. Прогно-
зисти очікували, що індекс виросте до 83 пунктів.

На фоні не дуже райдужної економічної картини західних країн 
інвестори все більше починають звертати увагу на китайську 
економіку. Недавнє перебалансування економіки цієї країни, схо-
же, закінчується м’якою посадкою, і інвестиційна активність там 
посилюється. Зокрема, китайські компанії відновили процедуру 
первинного розміщення акцій (IPO), останнє з яких відбулося май-
же чотири місяці тому. Про намір продати свої акції протягом червня 
заявили сім компаній. Глобальні інвестори активізувалися в скупці 
високоприбуткових облігацій компаній КНР.

На поточному тижні увага інвесторів буде звернуто на розвиток подій 
в Іраку та Україні, де активізувалися військові дії. Західні політики об-
говорюватимуть можливість посилення економічних санкцій стосов-
но Росії у зв’язку з появою доказів присутності російської військової 
техніки у бойовиків на території України.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ

СИРОВИННІ РИНКИ

Товар
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

Пшениця, дол./т 227,5 -9,9% -9,4% -12,7%

Сталь, дол./т 490,0 0,0% -1,0% -3,2%

Нафта, дол./бар. 113,4 4,4% 2,9% 2,4%

Золото, дол./унц. 1274,7 1,8% -2,3% 5,8%

Індекс
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

S&P 500 (CША) 1936,2 -0,7% 2,5% 4,8%

FTSE 100 (ВБ) 6777,9 -1,2% -1,5% 0,4%

MXME (Сх. Євр.) 193,7 0,1% 6,3% -3,3%

UX (Україна) 1235,6 -0,2% 16,2% 35,8%

RTS (Росія) 1374,9 1,2% 9,0% -4,7%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА

Згідно з інформацією Державного комітету статистики, за резуль-
татами січня-травня 2014 року зростання сільськогосподарського 
виробництва в Україні склав 4,7% рік до року (без урахування 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя). При цьому виробництво в сільгосппідприємствах 
збільшилося на 9,0%, а у господарствах населення - на 1,1%. 

Станом на 1 червня 2014 року посівні площі під яровими культурами 
збільшилися на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2013 року.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за 
січень-травень 2014 року у порівнянні з аналогічним періодом 2013 
року збільшилися на 3% за рахунок зростання цін на продукцію тва-
ринництва.

РИНОК ОБЛІГАЦІЙ

Минулого тижня державний бюджет поповнився на 2,4 млрд 
грн за рахунок продажу облігацій внутрішньої державної пози-
ки. Мінфін провів аукціон 10 червня, продавши три види облігацій 
різної терміновості. Найбільший обсяг був залучений від продажу 
дворічних облігацій, які продані за шести заявками з прибутковістю 
16,95% річних. У порівнянні з попередніми розміщеннями 
прибутковість надкоротких ОВДП знизилася, однак говорити про 
збільшення впевненості інвесторів поки дуже рано

На поточному тижні Мінфін планує провести аукціон 17 червня. 
Згідно з попереднім графіком до розміщення будуть запропоновані 
дворічні гривневі облігації.

РИНОК АКЦІЙ

Український ринок акцій минулого тижня перебував у боково-
му тренді. Потік оптимістичних новин на ринку вичерпався, але 
інвестори утримували котирування на колишніх рівнях. У п’ятницю, 
13 червня, індекс Української біржі закрився на позначці 1235,59 
пункту, втративши 0,2%.

Поточний тиждень обіцяє бути важким для трейдерів у зв’язку з по-
силенням військових дій в східних областях країни, а також украй 
серйозного загострення українсько-російських відносин.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Минулого скороченого торгового тижня котирування на валютному 
ринку продовжували коливатися. У вівторок діапазон торгів стано-
вив 11,70-11,85 грн/дол. США. У середу-четвер відбулося зниження 
– діапазон торгів становив 11,60-11,75 грн/дол. США. Вже в п’ятницю 
знову відбулося зростання, воно в порівнянні з минулим тижнем 
було більш різким. Ринок повернувся в діапазон 11,80-11,95 грн/
дол. США, тобто туди, де він був минулого тижня. Зниження на по-
чатку тижня відбулося внаслідок додаткового вихідного дня, а також 
накопичення валюти у клієнтів-експортерів. Крім того, неспокійна 
ситуація на сході вносить певний дисбаланс на ринку. Інтервенцій 
Національного банку України цього тижні не було. Максимальні об-
сяги продажів були зафіксовані в середу – близько 450 млн дол., в 

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ

Показник Значення

Зміна сільськогосподарського виробницт-

ва у січні-травні, % 4,7

Джерело: Державна служба статистики

Дата
аук-

ціону

Вид 
ОВДП
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зваж.

ставка

К-ть по-
даних/ 

задо-
вол. 

заявок

Залуч. 
сума, 
млн. 
грн.

10 червня 91 дн. 12,00% 3/1 291,3

10 червня 182 дн. 14,92% 3/2 29,8

10 червня 728 дн. 16,95% 6/6 2030,0

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗМІЩЕННЯ ОВДП

Джерело: Міністерство фінансів України

ІНДЕКС УБ

Джерело: Thomson Reuters
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тому числі тільки американської валюти було продано на суму 330 
млн дол. США.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

Вартість ресурсів на міжбанківському ринку минулого тижня дещо 
зросла, але залишалася порівняно низькою. Верхня межа вартості 
кредитів овернайт становила 1%, а тижневих ресурсів – 3%. Обсяг 
коштів на залишках кореспондентських рахунків станом на ранок 
п’ятниці. 13 червня, складає 29,2 млрд грн.

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИЙ ОБМІННИЙ КУРС 
(грн./долл США)

Джерело: НБУ

11,40

11,50

11,60

11,70

11,80

11,90

12,00

14.05.14 18.05.14 22.05.14 26.05.14 30.05.14 03.06.14 07.06.14 11.06.14



4

16 червня  2014 р.

Україна

ДЕПАРТАМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ Стадник Антон
Керівник департамента
+38 044 231 7046
anton.stadnik@fuib.com

Тимбай Марина
Управління торгових та брокерських операцій
+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

УПРАВЛІННЯ ТРАНЗАКЦІЙНИХ ПОСЛУГ Гурбан Антон
Начальник управління
+38 044 231 7530
anton.gurban@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.


