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Майже без змін
ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

СВІТОВИЙ РИНОК
Минулий тиждень пройшов досить нудно для фінансових ринків.
Потік новин, пов’язаних з економічними показниками провідних
країн, був слабким. Ринки вступають в смугу літнього затишшя, що
призводить до ослаблення волатильності.
Індекси провідних фондових майданчиків світу минулого тижня не
зазнали помітних змін. В цілому, американські інвестори почувалися
більш впевнено, ніж європейські. Хороші новини для американського ринкувключали зростання цін на нафту, збільшення роздрібних
продажів у США в травні на 1,2%, зростання добробуту домогосподарств США в першому кварталі на 2%.
Європейські інвестори не можуть впевнено вибудовувати свою
стратегію, поки не вирішено боргове питання Греції. Минулого тижня був озвучений новий термін досягнення домовленості держави
з кредиторами - кінець червня. Європейський центробанк збільшив
фінансування банків Греції на 2,3 млрд євро, що є максимальною сумою з лютого. У той же час, 11 червня Міжнародний валютний фонд
(МВФ) припинив переговори з Грецією про програму допомоги
країні у зв’язку з тим, що сторони так і не змогли хоч трохи просунутися в обговоренні проблеми.
Якщо для грецького питання знайдеться якийсь розв’язок в
найближчі тижні, європейський ринок зможе отримати новий
імпульс до зростання. Експерти все більше сходяться на думці, що
з ризиками дефляції і спадом економіки в єврозоні вже покінчено.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ
Індекс

ост.
знач.

тижн.
зміна

міс.
зміна
-0,2%

з поч.
року

S&P 500 (CША)

2094,1

0,1%

FTSE 100 (ВБ)

6784,9

-0,3%

-2,4%

3,3%

140,4

2,2%

-11,3%

16,8%

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

1,7%

1009,9

1,8%

-5,3%

-2,3%

950,4

3,0%

-12,2%

20,2%

тижн.
зміна

міс.
зміна

СИРОВИННІ РИНКИ
Товар

ост.
знач.

Пшениця, дол./т

182,0

Сталь, дол./т

1,1%

3,4%

з поч.
року
-22,6%

375,0

0,0%

1,4%

-6,9%

Нафта, дол./бар.

63,9

0,9%

-4,4%

11,4%

Золото, дол./унц.

1180,3

0,8%

-2,9%

-0,3%

Джерело: Thomson Reuters

Україна
МАКРОЕКОНОМІКА

15 червня 2015 р.

Посівні площі
Станом на 1 червня 2015 року посівні площі під яровими культурами
зменшилися на 6,4% в порівнянні з ситуацією на аналогічну дату попереднього року. Посівні площі зменшилися під всіма культурами,
крім сої, загиблих озимих і багаторічних трав.
Посівні площі в Донецькій і Луганській областях зменшилися на
38,0% і 28,6% відповідно. У той же час зростання посівних площ
зафіксований в Чернігівській, Рівненській, Миколаївській, Волинській
та Закарпатській областях.

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
Показник
Зміна посівних площ під ярими культурами на 1 червня, % рік до року
Джерело: Державна служба статистики

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
Протягом минулого тижня НБУ виділив кредити овернайт на загальну суму 250,8 млн грн проти 63,7 млрд грн, виділених тижнем
раніше. Довгострокове рефінансування минулого тижня банкам не
виділялося.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Шляхом розміщення депозитних сертифікатів протягом минулого
тижня Нацбанк залучив 38,3 млрд грн проти 40,1 млрд грн, залучених тижнем раніше. При цьому обсяг депозитних сертифікатів овернайт, виданих за цей період, склав 23,8 млрд грн.
Загальний рівень ліквідності банківської системи збільшився до
кінця минулого тижня за рахунок збільшення залишків на кореспондентських рахунках банків. Обсяг депозитних сертифікатів, що знаходяться в обороті, залишається на порівняно високому рівні.

Джерело: НБУ

РИНОК АКЦІЙ
Минулого тижня ринок українських акцій трохи відновив свої позиції.
Індекс Української біржі (УБ) протягом тижня знову повернувся в область значень, що перевищують 1000 пунктів. За тиждень індекс додав 1,8% і закрився в п’ятницю 12 червня на позначці 1009,89 пункту. Зміни на українському ринку акцій найближчим часом будуть
визначатися настроями на зовнішніх ринках і розвитком військової
ситуації на сході країни.

ІНДЕКС УБ

ВАЛЮТНИЙ РИНОК
Минулого тижня міжбанк торгувався в наступних діапазонах:
у понеділок 8 червня - 21,05/21,15 грн/дол. США, у вівторок
спостерігалося зростання до 21,15/21,25 грн/дол. США; у середу – 21,12/21,22 грн/дол. США; у четвер ринок різко опустився до 21,00/21,05 грн/дол. США; у п’ятницю ринок знову зріс
до 21,03/21,18 грн/дол. США. Максимальні обсяги продажів
зафіксовані 11 червня: понад 0,273 млрд дол. США (всі валюти), у
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Джерело: Thomson Reuters

Значення
-6,4
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тому числі тільки американської валюти було продано на суму понад
0,201 млрд дол. США

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол. США)

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
Минулого тижня вартість кредитів овернайт на міжбанківському
ринку становила 20-23% незалежно від терміновості кредиту.
Вартість тижневих і місячних ресурсів у п’ятницю становила 20-22%.
Обсяг залишків на кореспондентських рахунках в понеділок 8 червня
впав до 19,4 млрд грн, однак протягом тижня обсяги збільшувалися і
до п’ятниці 12 червня досягли 27,0 млрд грн.
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Джерело: НБУ, kurs.com.ua
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Показник
ВВП, %

2014

2015
-6,8

–

Промислове виробництво,%

-10,7

-21,7
(квітень)

Інфляція споживчих цін,% рік
до року

24,9

58,4
(травень)

Інфляція цін виробників, %

31,8

42,0
(травень)

-5,4

-0,5
(січень-травень)

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

11,89

середній за рік, грн./дол. США
Середньозважений

11,97

21,31
(січень-травень)

15,79

21,09
(кінець травня)

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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