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Греція та статистика
ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

СВІТОВИЙ РИНОК
Минулий тиждень провідні західні торгові майданчики закінчили у
мінусі. Європейські інвестори знову занепокоїлися станом справ у
Греції, а американські були розчаровані статистичними показниками, деякі з яких виявилися гіршими за прогнози.
Уряду Греції необхідно досягти угоди з кредиторами для того, щоб
у травні-червні повернути Міжнародному валютному фонду (МВФ)
2.5 млрд євро. Угода повинна бути досягнута до кінця квітня, однак процес йде надзвичайно складно. Європейський союз, цілком
ймовірно, не надасть кредитний транш для оздоровлення економіки
Греції до кінця квітня 2015 року, як було заплановано раніше, через
неготовність Афін прийняти програму національних реформ.
На поточному тижні переговори по Греції повинні знову
інтенсифікуватися. 24 квітня рада міністрів фінансів єврозони
(Єврогрупа) проведе ключове засідання, де має бути оцінена
готовність Афін виконувати зобов’язання щодо реформ.
Роздрібні продажі в США в березні 2015 року зросли на 0,9% в
порівнянні з попереднім місяцем. Аналітики, опитані агентством
Bloomberg, у середньому очікували збільшення показника на 1,1%.
Оперативні дані по ринку праці США також виявилися гіршими за
прогнози. Також несподівано низькими виявилися дані по кількості
будинків, будівництво яких було розпочато в березні.
Невражаючі макроекономічні показники виявилися важливішими
для інвесторів, що приймають рішення, ніж показники фінансової
звітності, які надійшли минулого тижня. Зокрема, свої фінансові показники надали декілька фінансових компаній. В цілому, показники
виручки і прибутку виявилися вищими за очікування. Котирування
акцій окремих компаній помітно підросли, однак ринок в цілому виявився в мінусі.
Грецьке питання буде в центрі уваги і на поточному тижні.
Американські інвестори будуть стежити за фінансовими показниками корпорацій за перший квартал.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ
Індекс

ост.
знач.

тижн.
зміна

міс.
зміна

-1,0%

-0,9%

з поч.
року

S&P 500 (CША)

2081,2

FTSE 100 (ВБ)

6994,6

-1,3%

0,7%

6,5%

147,5

-0,2%

15,4%

22,8%

1015,0

-0,1%

-6,0%

-1,8%

999,0

0,0%

18,8%

26,3%

тижн.
зміна

міс.
зміна

з поч.
року

-1,3%

-17,4%

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

1,1%

СИРОВИННІ РИНКИ
Товар

ост.
знач.

Пшениця, дол./т

194,0

0,0%

Сталь, дол./т

355,0

-0,8%

-1,4%

-11,9%

Нафта, дол./бар.

63,5

9,6%

13,5%

10,7%

Золото, дол./унц.

1204,2

-0,3%

3,2%

1,7%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА
Сільське господарство
Спад у сільському господарстві посилився. За результатами першого
кварталу 2015 року сільськогосподарське виробництво скоротилося
на 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2014 року, повідомляє
Державна служба статистики.
У першій половині року показники сільського господарства в Україні
визначаються переважно динамікою розвитку тваринництва. Станом на 1 квітня 2015 року з порівнянні з 1 квітня 2014 року поголів’я
великої рогатої худоби скоротилося на 8,9%, свиней - на 4,2%, птиці
всіх видів - на 8,6%. Скорочення поголів’я пов’язано зі скороченням
інвестицій, зменшенням обсягів обігових коштів підприємств, різким
подорожчанням кормів.

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
Показник
Зміна сільськогосподарського виробництва у січні-березні, % рік до року
Джерело: Державна служба статистики України

Виробництво м’яса в першому кварталі скоротилося на 2%, молока
- на 3,1%, яєць - на 10,1%.
Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції у січніберезні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року
збільшилися на 70%, в тому числі ціни на продукцію рослинництва
збільшилися в 2,1 рази, а тваринництва - на 46%. Настільки стрімке
зростання цін на продукцію рослинництва пов’язане переважно з
девальвацією національної валюти, оскільки ціни на зернові формуються на міжнародних ринках.
РИНОК ОБЛІГАЦІЙ
Минулого тижня Мінфін не проводив аукціони з розміщення ОВДП.
Графік аукціонів на поточний місяць відсутній. Ймовірно, Мінфін
відмовився від залучення грошових ресурсів на внутрішньому ринку у зв’язку з високою вартістю ресурсів. Фінансування дефіциту
бюджету на поточному етапі здійснюватиметься за рахунок кредиту
МВФ.
ОПЕРАЦІЇ НБУ
Минулого тижня сума, що виділяється НБУ на тендері з підтримання
ліквідності банків, склала 274,5 млн грн проти 420,5 млрд грн,
виділених тижнем раніше. Вказану суму 15 квітня отримали чотри
банки на термін 13 днів. Середньозважена ставка рефінансування за
зазначеними кредитами не змінилася і склала 30,01%.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Кредити овернайт минулого тижня не виділялися.
Шляхом розміщення депозитних сертифікатів протягом минулого
тижня Нацбанк залучив 36,3 млрд грн проти 44,5 млрд грн, залучених тижнем раніше. При цьому обсяг депозитних сертифікатів овернайт, виданих за цей період, склав 26,7 млрд грн.
Загальний рівень ліквідності банківської системи минулого тижня
збільшився. Зросли обсяги залучених депозитних сертифікатів і залишки на кореспондентських рахунках банків. Відсутність кредитів
овернайт також сприяла збільшенню рівня ліквідності.

2

Значення

Джерело: НБУ
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РИНОК АКЦІЙ
Минулого тижня індекс українських акцій перебував у бічному ІНДЕКС УБ
тренді. За результатами тижня індекс Української біржі (УБ) не зазнав статистично значущих змін і закрився в п’ятницю 17 квітня на
позначці 1014,95 пункту.
Політична та воєнна ситуація в країні минулого тижня була відносно
спокійною, фондовий ринок пережив її без потрясінь.
ВАЛЮТНИЙ РИНОК
Минулого тижня міжбанк торгувався в наступних діапазонах:
у вівторок 14 квітня - 22,70/23,00 грн/дол. США, у середу –
21,40/22,00 грн/дол. США, у четвер – 21,00/21,70 грн/дол. США;
у п’ятницю – 21,00/21,20 грн/дол. США. Максимальні обсяги
продажів зафіксовані 15 квітня: понад 0,315 млрд дол. США (всі валюти), у тому числі тільки американської валюти було продано на
суму понад 0,244 млрд. дол. США.

Джерело: Thomson Reuters

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол США)

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
Минулого тижня вартість грошей на міжбанківському кредитному
ринку не змінилася і залишалася високою. Вартість кредитів овернайт і тижневих ресурсів становила 22-26%, 22-27% місячні ресурси
коштували.
Обсяг залишків на кореспондентських рахунках банків зростав протягом усього тижня. Станом на ранок п’ятниці 17 квітня залишки
складали 27,7 млрд грн.
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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

45,8
(березень)

Інфляція цін виробників, %

31,8

51,7
(березень)

-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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