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Огляд фінансових 
ринків

СВІТОВИЙ РИНОК

Минулого тижня європейський і американський фондові ринки ру-
халися різноспрямовано. Американський індекс S&P 500 за тиждень 
виріс на 0,8%, в той же час британський індекс FTSE 100 втратив 
1,1%, в результаті чого показник зростання з початку року амери-
канського ринку виявився кращим, ніж європейський показник.

Песимізм на європейських ринках поглибився через трива-
ле вирішення питання державних боргів Греції. До кінця тижня 
очікування ринків погіршилися у зв’язку з новинами про масову 
втечу вкладників з грецьких банків в очікуванні саміту єврозони в 
понеділок 22 червня.

Обсяги вилучення депозитів з чотирьох системостворювальних 
банків Греції в четвер перевищили 1 млрд євро, а з початку тижня 
досягли 3 млрд євро, що втричі більше середнього щотижневого по-
казника за останні два місяці. З початку 2015 року банки Греції втра-
тили понад 30 млрд євро вкладів.

Інвестори США знову повернулися до дискусії про терміни 
підвищення ставок. Оскільки макроекономічні показники США 
за останні місяці досить непогані, ринки знову стали повнитися 
очікуваннями, що підвищення ставок станеться раніше, ніж у грудні 
поточного року. Останні опитування показують, що ринок очікує два 
підвищення ставки до кінця року. Перше з них може статися вже у 
вересні.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ

СИРОВИННІ РИНКИ

Товар
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

Пшениця, дол./т 181,0 -0,5% 0,6% -23,0%

Сталь, дол./т 363,0 -3,2% -3,2% -9,9%

Нафта, дол./бар. 63,0 -1,3% -3,1% 9,9%

Золото, дол./унц. 1199,8 1,6% -0,8% 1,4%

Індекс
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

S&P 500 (CША) 2110,0 0,8% -0,7% 2,5%

FTSE 100 (ВБ) 6710,5 -1,1% -4,2% 2,2%

MXME (Сх. Євр.) 141,4 0,7% -7,0% 17,7%

UX (Україна) 1007,1 -0,3% -2,8% -2,5%

RTS (Росія) 966,9 1,7% -6,3% 22,3%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА

Промислове виробництво 

У травні темпи падіння промислового виробництва сповільнилися. 
Згідно з інформацією Державної служби статистики, спад промис-
лового виробництва в травні склав 20,7% порівняно з травнем 2014 
року. За результатами січня-травня спад склав 21,2% рік до року.

Зокрема, сповільнилися темпи спаду в добувній промисловості, 
а найбільш високі темпи падіння були зафіксовані в обробній 
промисловості. У порівнянні з квітнем 2015 року виробництво у 
добувній промисловості збільшилося на 6%, проте обсяги вироб-
ництва кам’яного та бурого вугілля в травні 2015 року були в два 
рази меншими від обсягів виробництва в травні 2014.

Також помісячні прирости були зафіксовані в металургії, переробці 
коксу та нафтопродуктів.

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. Останнє розміщення ОВДП відбулося 2 квітня 2015 року.

ОПЕРАЦІЇ НБУ

Протягом минулого тижня НБУ виділив кредити овернайт на за-
гальну суму 212,5 млн грн проти 250,8 млрд грн, виділених тижнем 
раніше. Довгострокове рефінансування минулого тижня банкам не 
виділялося.

Шляхом розміщення депозитних сертифікатів протягом минулого 
тижня Нацбанк залучив 50,9 млрд грн проти 38,3 млрд грн, залуче-
них тижнем раніше. При цьому обсяг депозитних сертифікатів овер-
найт, виданих за цей період, склав 33,1 млрд грн.

Загальний рівень ліквідності банківської системи збільшився до 
кінця минулого тижня за рахунок збільшення обсягу депозитних 
сертифікатів, що знаходяться в обороті.

РИНОК АКЦІЙ

Минулого тижня ринок українських акцій був волатильним. Індекс 
Української біржі (УБ) на початку тижня стрімко зростав, в середині 
тижня ріст зупинився, а в останній торговий день тижня індекс об-
валився на 1,7%. Ймовірно, новини про панічну втечу вкладників з 
грецьких банків вплинули і на українських інвесторів.

Зміни на українському ринку акцій найближчим часом будуть виз-
начатися настроями на зовнішніх ринках і розвитком військової 
ситуації на сході країни.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ

Джерело: НБУ

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ

Показник Значення

Зміна промислового виробництва в 
травні, % рік до року -20,7

Джерело: Державна служба статистики

ІНДЕКС УБ

Джерело: Thomson Reuters



3

22 червня 2015 р.

Україна

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

У вівторок 16 червня курс долара США до гривні на міжбанку 
підскочив до рівня 22,0750 грн/дол. США, проте в наступні дні 
висхідний тренд не знайшов підтримки, і курс не перевищував 
відмітки 22,00 грн/дол. США.

Найбільші обсяги торгів за тиждень були зафіксовані в п’ятницю 
19 червня - 232,2 млн дол. США (в еквіваленті), обсяг проданої 
американської валюти склав 160 млн дол. США.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

Минулого тижня вартість кредитів на міжбанківському ринку не 
змінилася. Кредити овернайт видавалися під 20-23% річних, а 
вартість тижневих і місячних ресурсів становила 20-22%.

Обсяг залишків на кореспондентських рахунках протягом минулого 
тижня становив 24-25 млрд грн. Станом на ранок п’ятниці 19 червня 
залишки складали 24,3 млрд грн.

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол. США)

Джерело: НБУ, kurs.com.ua
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ

Джерело: Державна служба статистики, НБУ

Показник 2014 2015

ВВП, % -6,8  –

Промислове виробництво,% -10,7 -20,7 
  (травень)

Інфляція споживчих цін,% рік 
до року

24,9 58,4
(травень)

Інфляція цін виробників, % 

рік до року

31,8 42,0
(травень)

Сальдо торгового балансу, 

млрд дол. США

-5,4 -0,5 
(січень-квітень)

Офіційний обмінний курс, 

середній за рік, грн./дол. США

   11,89 

Середньозважений 

міжбанківський обмінний 

курс, середній за рік, грн./

дол. США

11,97 21,31
 (січень-травень)

Середньозважений 

міжбанківський обмінний 

курс, на кінець року, грн./

дол. США

15,79 21,09
(кінець травня)

Активи банківської системи,% 

зростання 

3,0 2,4
(січень-квітень)
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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.


