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ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

СВІТОВИЙ РИНОК
Минулого тижня стрімкий спад на світових фондових майданчиках призупинився. Індекси провідних західних торговельних
майданчиків не зазнали істотних змін. Західні ринки працювали за
скороченим тижнем у зв’язку з пасхальними святами.
Більшість економічних новин минулого тижня носили позитивний
або нейтральний характер. Градус напруги з приводу грецького питання знизився, проте проблема фінансового стану країни вельми
далека від вирішення.
Уряд Греції представив у середу 1 квітня міжнародним кредиторам
новий план економічних заходів, який повинен стати основною для
виділення Афінам затриманого кредитного траншу, необхідного
для запобігання дефолту країни за своїми боргами. Кредитори залишилися незадоволені новим документом, оскільки уряд країниборжника знову намагається відмовитися від політики жорсткої
економії. Кредитори вважають за необхідне лібералізувати ринок
праці і знизити субсидії пенсійній системі.
Останні виміри індексів споживчої довіри показують хороші результати як у Європі, так і в США. Вільний індекс довіри в єврозоні
в березні виріс до максимуму з липня 2011 року. Індекс довіри
споживачів у Великобританії в березні досяг рекорду майже за 13
років. Індекс споживчої довіри у США в березні підскочив до 101,3
пункту з 98,8 пункту в минулому місяці. Такі показники можуть
провіщати посилення споживчої активності в найближчому майбутньому, що, в свою чергу, посилить економічне зростання.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ
Індекс

ост.
знач.

тижн.
зміна

міс.
зміна

з поч.
року

S&P 500 (CША)

2067,0

0,3%

-1,5%

FTSE 100 (ВБ)

6833,5

-0,3%

-1,2%

4,1%

139,9

6,6%

4,8%

16,5%

1045,3

3,7%

-5,2%

1,2%

930,1

8,6%

4,5%

17,6%

тижн.
зміна

міс.
зміна

-2,6%

-9,4%

-20,2%

MXME (Сх. Євр.)
UX (Україна)
RTS (Росія)

0,4%

СИРОВИННІ РИНКИ
Товар

ост.
знач.

Пшениця, дол./т

187,5

Сталь, дол./т

з поч.
року

358,0

0,0%

2,3%

-11,2%

Нафта, дол./бар.

55,0

-2,6%

-9,2%

-4,2%

Золото, дол./унц.

1210,2

0,9%

0,9%

2,2%

Джерело: Thomson Reuters
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Рівень безробіття
У 2014 рівень безробіття в Україні збільшився на 2 п.п. Згідно з
інформацією Державної служби статистики, рівень безробіття
(згідно з методологією Міжнародної організації праці) склав 9,3%,
тоді як в 2013 році становив 7,3%.
Причинами значного зростання безробіття стало різке скорочення
економіки, руйнування і припинення роботи низки підприємств у
східній частині країни внаслідок воєнних дій, розрив економічних
зв’язків між підприємствами.

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
Показник

Значення

Рівень безробіття (за методологією МОП)
9,3

в 2014 році, %
Джерело: Державна служба статистики України

Рівень безробіття серед жінок у 2014 році збільшився з 6,3% до 7,5%,
а серед чоловіків - з 8,1% до 10,8%. Рівень безробіття серед міських і
сільських жителів відрізняється незначно: у містах рівень безробіття
становить 9,2%, а в селах - 9,5%.
Найвищий рівень безробіття був зафіксований в Луганській,
Житомирській та Полтавській областях, найнижчий - в Одеській
області, Києві та Харківській області.
РИНОК ОБЛІГАЦІЙ
Минулого тижня Мінфін залучив до державного бюджету 164
тис. грн, продавши на аукціоні 2 квітня ОВДП «Військові облігації».
Прибутковість зазначених облігацій становить 7% річних, термін погашення - липень 2016 року.
Мінфін не надає інформацію з приводу планів проведення аукціонів
з первинного розміщення ОВДП в поточному місяці.
ОПЕРАЦІЇ НБУ
Минулого тижня сума, що виділяється НБУ на тендері з підтримання
ліквідності банків, склала 218,0 млн грн проти 286 млрд грн,
виділених тижнем раніше. Вказану суму 1 квітня отримали три банки на термін 86 днів. Середньозважена ставка рефінансування за зазначеними кредитами склала 31,73%.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗМІЩЕННЯ ОВДП
Дата
аукціону
2 квітня

Минулого тижня український ринок акцій частково відіграв втрати,
понесені протягом декількох тижнів поспіль. Індекс Української біржі
(УБ) протягом тижня збільшився на 3,7%, закрившись у п’ятницю 3
квітня на позначці 1045,25.
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Шляхом розміщення депозитних сертифікатів протягом минулого
тижня Нацбанк залучив 33,8 млрд грн проти 48,3 млрд грн, залучених тижнем раніше. При цьому обсяг депозитних сертифікатів овернайт, виданих за цей період, склав 29,4 млрд грн.

РИНОК АКЦІЙ

481 дн.,

Серед.
зваж.
ставка

Джерело: Міністерство фінансів України

Обсяг кредитів овернайт, виданих протягом минулого тижня, склав
3,4 млрд грн проти 1,5 млрд грн, виданих тижнем раніше.

Загальний рівень ліквідності банківської системи минулого тижня
опустився до мінімуму за останні шість місяців. Впали обсяги залучених депозитних сертифікатів і залишки на кореспондентських рахунках банків, в той же час збільшилися потреби банків у кредитах
овернайт.

Вид
ОВДП

Джерело: НБУ

Залуч.
сума,
млн
грн
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Минулого тижня влада України зробила ряд дій в рамках боротьби з
корупцією у вищих ешелонах влади.

ІНДЕКС УБ

ВАЛЮТНИЙ РИНОК
Минулого тижня ринок продовжував залишатися в діапазоні 23,4023.60 грн/дол. США. У разі проведення інтервенцій НБУ встановлює
курс з продажу іноземної валюти на рівні 23,50 грн/дол. США. Така
тенденція останніх трьох тижнів. Навіть у разі відсутності інтервенцій
ринок продовжує перебувати біля рівня 23,50 грн/дол. США.
Максимальні обсяги продажів зафіксовані 31 березня: понад 0,27
млрд дол. США (всі валюти), у тому числі тільки американської валюти було продано на суму понад 0,20 млрд. дол. США.

Джерело: Thomson Reuters

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
Минулого тижня вартість грошей на міжбанківському кредитному
ринку не змінилася і залишалася високою. Вартість кредитів овернайт протягом тижня становила 21-25%, тижневі ресурси коштували
22-26%, а місячні - 22-27%.

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол. США)

Обсяг залишків на кореспондентських рахунках банків протягом
тижня продовжував знижуватися. Станом на ранок четверга 2 квітня
залишки знизилися до 22,8 млрд грн, що є найнижчим рівнем з лютого 2014 року. Станом на ранок п’ятниці 3 квітня залишки складали
24,3 млрд грн.

Джерело: НБУ, kurs.com.ua
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Показник
ВВП, %

2014

2015
-6,8

–

Промислове виробництво,%

-10,7

-22,5
(лютий)

Інфляція споживчих цін,% рік
до року

24,9

34,5
(лютий)

Інфляція цін виробників, %

31,8

41,0
(лютий)

-5,4

-0,8
(січень-лютий)

рік до року
Сальдо торгового балансу,
млрд. дол. США
Офіційний обмінний курс,

11,89

середній за рік, грн./дол. США
Середньозважений

11,97

21,43
(січень-березень)

15,79

23,44
(кінець березня)

3,0

26,8
(січень-лютий)

міжбанківський обмінний
курс, середній за рік, грн./
дол. США
Середньозважений
міжбанківський обмінний
курс, на кінець року, грн./
дол. США
Активи банківської системи,%
зростання

Джерело: Державна служба статистики, НБУ
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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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