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Стимули для Європи
ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

СВІТОВИЙ РИНОК
Минулий тиждень виявився досить позитивним для інвесторів.
Американські індекси знову оновили історичні максимуми, а британський індекс FTSE 100 закінчив тиждень з добрим плюсом.
В цілому, тиждень був не сильно багатим новинами, а ринок США
працював неповний робочий тиждень. Американським торговим
майданчикам імпульс надала добра новина про стан ринку праці.
За даними галузевої організації ADP Research Institute, число робочих місць у приватному секторі США виросло в червні на 281 000,
тоді як ринок в середньому прогнозував збільшення на 205 тисяч.
Інвестори надали перевагу цій новині над не надто оптимістичними
даними про динаміку промислового і непромислового виробництва
за червень.
Оптимізм європейських інвесторів був визначений новинами,
пов’язаними з регуляторною політикою Європейського центробанку (ЄЦБ). ЄЦБ залишив базові ставки на попередньому рівні, тобто
на рекордно низьких значеннях. Глава центробанку Маріо Драгі
підтвердив готовність ЄЦБ зберігати низькі ставки протягом тривалого часу, а також повідомив про активізацію роботи з підготовки
кількісного пом’якшення і відзначив, що обсяг цільової програми
довгострокового кредитування (TLTRO), про яку було оголошено в
червні, може досягти 1 трлн євро .
Минуло занадто мало часу для того, щоб дослідники могли зробити висновки про ефективність програми кількісного пом’якшення
в США. Безсумнівно, програма допомогла підтримати на плаву
фінансові ринки, однак поки немає переконливих свідчень, що масоване вливання державою грошей в економіку мало відчутний
вплив на зростання макроекономічних показників.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ
Індекс

ост.
знач.

тижн.
зміна

міс.
зміна

1,2%

3,0%

з поч.
року

S&P 500 (CША)

1985,4

FTSE 100 (ВБ)

6866,1

1,6%

0,7%

1,7%

190,1

-1,5%

0,4%

-5,1%

UX (Україна)

1193,6

-2,7%

-0,3%

31,2%

RTS (Росія)

1379,8

-1,4%

2,7%

-5,7%

тижн.
зміна
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зміна
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року

-6,6%

-12,7%

MXME (Сх. Євр.)

7,4%

СИРОВИННІ РИНКИ
Товар

ост.
знач.

Пшениця, дол./т

227,5

Сталь, дол./т

493,0

0,0%

0,0%

-2,6%

Нафта, дол./бар.

110,6

-2,3%

2,1%

-0,1%

Золото, дол./унц.

1319,5

0,3%

6,2%

9,5%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА
У червні зростання споживчих цін сповільнилося. У порівнянні з
травнем споживчі ціни збільшилися на 1,0%. Річна інфляція досягла
12,0%.

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН
(до відпов. міс. попер. року)
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Ціни на продукти харчування в червні збільшилися на 0,7%.
Найбільш помітне зростання цін було зафіксовано по продуктах,
на собівартість яких вплинуло нещодавнє збільшення тарифів на
електроенергію. Водночас, у зв’язку із збільшенням сезонного
пропозиції знизилися ціни на овочі, яйця і молочні продукти. Ціни на
житло, воду та електроенергію збільшилися на 1,7%.
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Інфляція цін виробників залишається високою. У червні ціни
виробників збільшилися на 3,6% порівняно з попереднім місяцем,
а в річному вимірі зросли на 15,9%. У зв’язку із збільшенням тарифів
ціни на постачання електроенергії, газу і пари збільшилися на 9,3%
порівняно з попереднім місяцем. Ціни у видобувній промисловості
збільшилися на 3,6%. Зокрема, видобуток кам’яного вугілля в червні
подорожчав на 10,9%.
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Джерело: Державна служба статистики

РИНОК ОБЛІГАЦІЙ
Минулого тижня Мінфін залучив до державного бюджету України
1,2 млрд грн, провівши три аукціони 1, 2 і 3 липня. Висока активність
Мінфіну на ринку державних позик була, очевидно, пов’язана зі
значним обсягом бюджетних платежів на початку нового місяця.
Найбільший обсяг залучень був здійснений 2 липня шляхом продажу п’ятирічних облігацій єдиному учаснику аукціону. Швидше за все, покупцем зазначених облігацій з річною прибутковістю
14,30% виступив один з банків з державною формою власності. На
аукціоні 3 липня чотири учасники аукціону купили дворічні облігації,
середньозважена дохідність яких – 16,76% – виявилася вище,
ніж прибутковість п’ятирічних облігацій, проданих напередодні.
Надкороткі ОВДП з терміном обігу 19 днів були розміщені з
прибутковістю 8%.
На поточному тижні Мінфін планує провести аукціон 8 липня. До
розміщення будуть запропоновані ОВДП з терміном обігу 3 місяці,
6 місяців і 2 роки.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗМІЩЕННЯ ОВДП
Дата
аукціону

1 липня

Вид
ОВДП

Серед.
зваж.
ставка

К-ть поданих/
задовол.
заявок

Залуч.
сума,
млн грн

91 дн.

12,00%

2/2

339,8

14,30%

1/1

769,0

1743

2 липня

дн.

3 липня

19 дн.

8,00%

2/2

59,8

3 липня

89 дн.

12,00%

1/1

38,9

3 липня

712 дн.

16,76%

4/4

40,4

РИНОК АКЦІЙ

Джерело: Міністерство фінансів України

Минулий тиждень ринок українських акцій закінчив у «червоній
зоні». Протягом тижня індекс Української біржі (УБ) втратив 2,7% і
закрився на позначці 1193,58 пункту. Очевидно, погіршення настроїв
інвесторів було пов’язано з відновленням активних військових дій в
Донецькій і Луганській областях України.

ІНДЕКС УБ

На поточному тижні інвестори стежитимуть за розвитком військовополітичної ситуації всередині країни.

Джерело: Thomson Reuters
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК
Минулого тижня динаміка ринку була нерівномірною. Частково це
було пов’язано з вихідним днем у п’ятницю, 4 липня у США, у зв’язку
з святкуванням Дня незалежності США. У вівторок, 1 липня, торги
йшли в діапазоні 11,77-11,83 грн/дол. США, у середу – 11,85-11,92
грн/дол. США, в четвер – 11,82-11,87 грн/дол. США, у п’ятницю –
11,73-11,83 грн/дол. США. НБУ інтервенцій не проводив. У цьому не
було необхідності, оскільки ринок і так знижувався.

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИЙ ОБМІННИЙ КУРС
(грн/дол. США)

Максимальні обсяги продажів зафіксовані 3 липня: більше 0,4 млрд
дол. США (всі валюти), у тому числі тільки американської валюти
було продано на суму більше 0,3 млрд дол. США.
МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
Минулого тижня залишки на кореспондентських рахунках банків
збільшилися і на ранок п’ятниці, 4 липня, становили 31,1 млрд грн.
Ставки за кредитами овернайт протягом тижня були нестабільними,
що можна пояснити неповним робочим тижнем в Україні і США.
Водночас, вартість тижневих ресурсів протягом тижня знизилася:
верхня межа вартості опустилася до 2%
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При підготовці даного матеріалу використовувалася інформація з публічних джерел, що заслуговують, 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.
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