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Тихе зростання
ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

СВІТОВИЙ РИНОК
Минулий тиждень був відносно спокійним і вдалим для провідних
фондових майданчиків світу. Потік новин не був однозначно позитивним, проте інвестори вважали за краще зосередитися на хороших повідомленнях.
Британський індекс FTSE 100 за тиждень набрав 1% і повністю
відновив втрати останніх 30 днів. Дані за квітень показали, що
період дефляції в єврозоні, що тривав чотири місяці, завершився. Це
дає надії, що економічне зростання в Європі може посилитися. Крім
того, Європейський центробанк (ЄЦБ) оголосив, що буде активніше
викуповувати облігації в рамках програми кількісного пом’якшення
(QE) в травні-червні в очікуванні літнього періоду, що традиційно
характеризується низькою ліквідністю ринків. ЄЦБ також заявив про
подальші плани утримувати низькі ставки.
Ситуація з Грецією далека від вирішення. Переговори Греції,
Франції та Німеччини в рамках саміту лідерів Євросоюзу в Ризі були
перервані без будь-яких ознак істотного прогресу, який забезпечив
би Афінам доступ до додаткових кредитних коштів та їх стабільне
майбутнє в єврозоні. Тим не менш, (ЄЦБ) збільшив граничний обсяг
фінансування грецьких банків в рамках програми екстреного надання ліквідності (Emergency Liquidity Assistance, ELA) ще на 200 млн
євро. Сукупний обсяг фінансування ELA для Греції тепер становить
80,2 млрд євро, збільшившись більш ніж на 20 млрд євро з лютого.
Економічні новини зі США як і раніше мають змішаний характер.
З одного боку, новини з ринку праці перевершують всі найкращі
очікування. З іншого боку, індекс споживчих очікувань впав у травні
максимальними темпами з 2013 року.
Поточна невпевненість інвесторів у цінних паперах США
зберігатиметься до тих пір, поки Федеральна резервна система не
повідомить про свої плани з приводу термінів підняття ставки.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ
Індекс

ост.
знач.

тижн.
зміна

міс.
зміна

0,2%

0,9%

з поч.
року

S&P 500 (CША)

2126,1

FTSE 100 (ВБ)

7031,7

1,0%

0,0%

7,1%

153,3

-3,3%

3,1%

27,6%

MXME (Сх. Євр.)

3,3%

UX (Україна)

1026,7

-3,4%

0,6%

-0,6%

RTS (Росія)

1051,2

-2,2%

4,7%

32,9%

тижн.
зміна

міс.
зміна

СИРОВИННІ РИНКИ
Товар

ост.
знач.

Пшениця, дол./т

180,0

Сталь, дол./т

2,3%

-0,6%

з поч.
року
-23,4%

375,0

1,4%

2,7%

-6,9%

Нафта, дол./бар.

65,4

-2,2%

4,2%

14,0%

Золото, дол./унц.

1205,9

-1,4%

1,6%

1,9%

Джерело: Thomson Reuters

Україна
МАКРОЕКОНОМІКА

25 травня 2015 р.

Промислове виробництво
У квітні ситуація в промисловості України істотно не змінилася.
Згідно з інформацією Державної служби статистики, спад промислового виробництва в квітні склав 21,7% порівняно з квітнем 2014
року. За результатами січня-квітня спад склав 21,5% рік до року.
Найбільший спад спостерігається у добувній промисловості, однак у порівнянні з березнем 2015 року у добувній промисловості
було зафіксовано зростання. Обсяги виробництва в обробній
промисловості в порівнянні з березнем не змінилися.

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
Показник
Зміна промислового виробництва у квітні,
% рік до року
Джерело: Державна служба статистики

Найбільш значні помісячні прирости зафіксовані у видобутку
кам’яного та бурого вугілля, виробництві коксу і нафтопереробці,
металургії та машинобудуванні.
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. Останнє розміщення ОВДП відбулося 2 квітня 2015 року.
ОПЕРАЦІЇ НБУ
Минулого тижня НБУ не виділяв банкам довгострокове
рефінансування. Протягом тижня НБУ виділив кредити овернайт на
загальну суму 355,5 млн грн проти 272,0 млрд грн, виділених тижнем раніше.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Шляхом розміщення депозитних сертифікатів протягом минулого
тижня Нацбанк залучив 45,8 млрд грн проти 45,1 млрд грн, залучених тижнем раніше. При цьому обсяг депозитних сертифікатів овернайт, виданих за цей період, склав 31,0 млрд грн.
Загальний рівень ліквідності банківської системи минулого тижня не
зазнав значних змін.
РИНОК АКЦІЙ

Джерело: НБУ

ІНДЕКС УБ

Український ринок акцій продовжує перебувати в депресивному
стані. Минулого тижня індекс Української біржі втратив 3,4%, закрившись у п’ятницю 22 квітня на позначці 1026,67 пункту і знову
пішов у мінус в порівнянні з початком року.
Очевидно, інвестори розчаровані слабким прогресом української
влади в проведенні реформ, у зв’язку з чим останнім часом посилилася критика з боку західних партнерів України. Крім того, у
Верховній Раді посилилися спроби прийняти ряд популістських
законів, які перешкоджають виходу економіки з кризи.
Джерело: Thomson Reuters

ВАЛЮТНИЙ РИНОК
Минулого тижня міжбанк торгувався в наступних діапазонах: у
понеділок 18 травня - 22,20/22,50 грн/дол. США, у вівторок –

2

Значення
-21,7

Україна
25 травня 2015 р.

21,10/21,40 грн/дол. США; у середу – 20,50/21,00 грн/дол. США;
у четвер – 20,50/20,80 грн/дол. США; у п’ятницю – 20,70/21,00
грн/дол. США. Максимальні обсяги продажів зафіксовані 19 траваня: понад 0,295 млрд дол. США (всі валюти), у тому числі тільки
американської валюти було продано на суму понад 0,206 млрд дол.
США.

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол. США)
курс НБУ

23,50

міжбанківский курс

23,00
22,50
22,00
21,50
21,00
20,50

Обсяг залишків на кореспондентських рахунках банків знизився.
Станом на ранок п’ятниці 22 травня залишки складали 24,3 млрд
грн.
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Джерело: НБУ, kurs.com.ua

20.05.15

16.05.15

12.05.15

08.05.15

04.05.15

30.04.15

19,00
26.04.15

Минулого тижня вартість ресурсів на міжбанківському ринку не
змінилася. Кредити овернайт і тижневі кредити видавалися під 1721% річних, а місячні - під 18-20%.

20,00

22.04.15

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

Україна
25 травня 2015 р.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Показник
ВВП, %

2014

2015
-6,8

–

Промислове виробництво,%

-10,7

-21,7
(квітень)

Інфляція споживчих цін,% рік
до року

24,9

60,9
(квітень)

Інфляція цін виробників, %

31,8

48,6
(квітень)

-5,4

-1,0
(січень-березень)

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

11,89

середній за рік, грн./дол. США
Середньозважений

11,97

21,65
(січень-квітень)

15,79

21,13
(кінець квітня)

3,0

2,4
(січень-квітень)

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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