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Огляд фінансових 
ринків

СВІТОВИЙ РИНОК

Фондові майданчики світу минулого тижня знову повернулися в 
зростання. У США почався період корпоративної звітності, зокрема, 
140 компаній з індексу S&P 500 оприлюднили свою звітність.

Результати тижня показують, що інвестори позитивно сприйняли 
фінансові показники корпорацій за перший квартал. Американсь-
кий фондовий індекс NASDAQ Composite відновив рекорди завдяки 
позитивній звітності високотехнологічних і інтернет-компаній.

Тиждень був не сильно багатим на новини статистики, однак і вони 
не розчарували і підтримали бичачі настрої на ринках. Продажі 
будинків на вторинному ринку житла США виросли в березні до 
максимуму за півтора року. Обсяг замовлень на товари тривало-
го користування у США в березні підскочив на 4% в порівнянні з 
попереднім місяцем, тоді як експерти очікували зростання на 0,6%.

Впевненість європейських інвесторів продовжує зміцнюватися. По-
кращення стану економіки єврозони йде дуже повільно, однак ек-
сперти все впевненіше заявляють, що найнижча точка кризи вже 
пройдена. Уряд Німеччини підвищив прогноз зростання ВВП на 2015 
рік до 1,8%

Греція залишається в центрі уваги політичного життя єврозони. По-
силюються побоювання, що Греція не зможе провести виплати за 
боргом у найближчі тижні. Однак більшість експертів сходяться 
на думці, що дефолт країни не означатиме її обов’язковий вихід з 
єврозони.

Лідери держав ЄС чекають від Греції повного списку реформ, які 
повинні пройти оцінку і отримати підтвердження Єврокомісії, 
Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Міжнародного валют-
ного фонду (МВФ). Без цього країна не отримає наступних траншів 
міжнародних кредитів. 

Технологічні рекорди
ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

www.pumb.ua

Департамент цінних паперів
вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна 04070
тел. +38 044 231 7380
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СИРОВИННІ РИНКИ

Товар
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

Пшениця, дол./т 181,0 -6,7% -6,0% -23,0%

Сталь, дол./т 365,0 2,8% 2,0% -9,4%

Нафта, дол./бар. 65,3 2,9% 15,6% 13,9%

Золото, дол./унц. 1178,9 -1,2% -1,4% -0,4%

Індекс
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

S&P 500 (CША) 2117,7 1,8% 2,7% 2,9%

FTSE 100 (ВБ) 7070,7 1,1% 1,1% 7,7%

MXME (Сх. Євр.) 152,7 3,6% 13,5% 27,2%

UX (Україна) 1065,4 5,0% 1,7% 3,1%

RTS (Росія) 1037,5 3,9% 17,6% 31,2%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА

Промислове виробництво

У березні було зафіксовано уповільнення темпів спаду промислово-
го виробництва. Згідно з інформацією Державної служби статисти-
ки, в березні 2015 року промислове виробництво скоротилося на 
21,1% порівняно з березнем 2014 року, тоді як у лютому 2015 року 
спад виробництва становив 22,5% рік до року. За підсумками пер-
шого кварталу скорочення виробництва склало 21,4%.

Найбільший спад спостерігається у добувній промисловості. Зокре-
ма, видобуток кам’яного та бурого вугілля в березні скоротилася на 
61,9% рік до року.

Другий місяць поспіль фіксується покращення показників 
переробної промисловості місяць до місяця. У порівнянні з лю-
тим 2015 року промислове виробництво в березні збільшилося на 
9,6%. Найбільш значні прирости зафіксовані у фармацевтичній, 
хімічній промисловості, видобутку металевих руд і деяких видів 
машинобудівної продукції.

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 рин-
ку у зв’язку з високою вартістю ресурсів. Фінансування дефіциту 
бюджету на поточному етапі здійснюватиметься за рахунок кредиту 
МВФ.

ОПЕРАЦІЇ НБУ

Минулого тижня не виділяв рефінансування комерційним банкам. 
Кредити овернайт не виділяються вже два тижні поспіль. Знижен-
ня попиту на рефінансування пов’язано з його високою вартістю 
(близько 30%).

Шляхом розміщення депозитних сертифікатів протягом минулого 
тижня Нацбанк залучив 49,5 млрд грн проти 36,3 млрд грн, залуче-
них тижнем раніше. При цьому обсяг депозитних сертифікатів овер-
найт, виданих за цей період, склав 37,2 млрд грн. 

Загальний рівень ліквідності банківської системи минулого тиж-
ня був порівняно високим. Зросли обсяги залучених депозит-
них сертифікатів. Відсутність кредитів овернайт також сприяла 
збільшенню рівня ліквідності.

РИНОК АКЦІЙ

Минулого тижня український ринок акцій зіграв в унісон з 
тенденціями на світових фінансових ринках. Протягом тижня індекс 
Української біржі (УБ) виріс на 5% і закрився в п’ятницю 24 квітня на 
позначці 1065,38 пункту.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ

Джерело: НБУ

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ

Показник Значення

Зміна промислового виробництва в 

березні, % рік до року -21,1

Джерело: Державна служба статистики України
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Підтримку висхідній динаміці на українському ринку надало 
повідомлення про виділення ЄС Україні 250 млн євро фінансової 
допомоги та про ратифікацію фінансової угоди з Європейським 
інвестиційним банком (ЄІБ). Очікується, що ЄІБ виділить Україні 
ще 600 млн євро, частина яких буде призначена для відновлення 
економіки Донбасу.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Минулого тижня міжбанк торгувався в наступних діапазонах: 
у понеділок 20 квітня - 22,40/22,70 грн/дол. США, у вівторок – 
22,10/22,40 грн/дол. США; у середу – 22,45/22,75 грн/дол. США; у 
четвер – 22,35/22,65 грн/дол. США; у п’ятницю – 22,35/22,65 грн/
дол. США. Максимальні обсяги продажів зафіксовані 21 квітня: понад 
0,316 млрд дол. США (всі валюти), у тому числі тільки американської 
валюти було продано на суму понад 0,256 млрд дол. США.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

Минулого тижня вартість грошей на міжбанківському кредитному 
ринку знизилась. До кінця тижня нижня межа вартості кредитних 
ресурсів впала до 18%. В останні два робочих дні тижня вартість 
кредитів овернайт становила 18-20%, а тижневі і місячні ресурси 
коштували 18-23%.

Обсяг залишків на кореспондентських рахунках банків протягом 
більшої частини тижня становив близько 27 млрд грн. До кінця тиж-
ня обсяг залишків знизився і станом на ранок п’ятниці 24 квітня ста-
новили 25,1 млрд грн.

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол США)

Джерело: НБУ, kurs.com.ua

ІНДЕКС УБ

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ

Джерело: Державна служба статистики, НБУ

Показник 2014 2015

ВВП, % -6,8  –

Промислове виробництво,% -10,7 -21,1 
  (березень)

Інфляція споживчих цін,% рік 
до року

24,9 45,8
(березень)

Інфляція цін виробників, % 

рік до року

31,8 51,7 
(березень)

Сальдо торгового балансу, 

млрд. дол. США

-5,4 -0,8
(січень-лютий)

Офіційний обмінний курс, 

середній за рік, грн./дол. США

   11,89 

Середньозважений 

міжбанківський обмінний 

курс, середній за рік, грн./

дол. США

11,97 21,43
(січень-березень)

Середньозважений 

міжбанківський обмінний 

курс, на кінець року, грн./

дол. США

15,79 23,44
 (кінець березня)

Активи банківської системи,% 

зростання 

3,0 9,4
(січень-березень)
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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.


