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Огляд фінансових 
ринків

СВІТОВИЙ РИНОК

Минулого тижня ринки почали поступово відновлюватися після 
втрат, понесених в серпні - на початку вересня. Провідні західні май-
данчики показали більш активне відновлення ніж локальні ринки.

Потік негативних новин з Китаю поступово вичерпується, світ 
починає звикати до більш помірних показників економіки цієї країни. 
Уряд КНР продовжує пошуки інструментів для стабілізації фінансової 
системи країни, минулого тижня були введені обмеження на купівлю 
валюти.

Минулого тижня увага інвесторів знову перемкнулася на політику 
центральних банків США і єврозони. Знову постало питання про 
терміни підвищення процентної ставки Федеральною резервною 
системою (ФРС) США. Про необхідність відкласти підняття ставки 
на більш пізній термін заявив головний економіст Світового банку 
Каушик Басу. Лауреат Нобелівської премії в галузі економіки Пол 
Кругман вважає, що ФРС навряд чи підвищить процентні ставки на 
найближчому засіданні, яке пройде 16-17 вересня.

На тлі скорочення ліквідності на ринках в літній період відпусток 
Європейський центральний банк (ЄЦБ) у серпні 2015 року прид-
бав активів в рамках програми кількісного пом’якшення (QE) на 
суму всього 51,6 млрд євро, що менше, ніж планові 60 млрд євро на 
місяць. Швидше за все, в поточному місяці купівля цінних паперів 
активізується, а представники Європейського центробанку заявля-
ють про те, що активи будуть викуповуватися так довго, скільки буде 
потрібно.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ

СИРОВИННІ РИНКИ

Товар
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

Пшениця, дол./т 166,5 -2,6% -3,2% -29,1%

Сталь, дол./т 315,0 0,0% -2,5% -21,8%

Нафта, дол./бар. 48,1 -3,0% -3,1% -16,0%

Золото, дол./унц. 1107,5 -1,3% -1,5% -6,4%

Індекс
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

S&P 500 (CША) 1961,1 2,1% -6,0% -4,8%

FTSE 100 (ВБ) 6117,8 1,2% -6,9% -6,8%

MXME (Сх. Євр.) 121,7 0,8% -3,8% 1,3%

UX (Україна) 988,6 0,8% 0,8% -4,3%

RTS (Росія) 799,1 0,7% -3,9% 1,1%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА

Інфляція 

У серпні 2015 року другий місяць поспіль була зафіксована дефляція 
споживчих цін. Згідно з інформацією Державної служби стати-
стики, у серпні споживчі ціни зменшилися на 0,8% в порівнянні з 
попереднім місяцем, а річна інфляція знизилася до 52,8%.

Ціни на продукти харчування знизилися на 1,7%. Найбільш помітно 
подешевшали овочі, фрукти внаслідок сезонного збільшення 
пропозиції. Ціни на одяг і взуття за місяць зменшились на 1,2%. Ціни 
на алкоголь і тютюнові вироби продовжували рости і збільшилися за 
місяць на 1,1%.

Ціни виробників у серпні знизилися на 0,3%, в річному вираженні 
інфляція цін виробників сповільнилася до 33,0%. Ціни в добувній 
промисловості знизилися на 3,2% внаслідок зниження цін у видо-
бутку нафти, газу та металевих руд.

РИНОК ОБЛІГАЦІЙ

Минулого тижня Мінфін не проводив аукціони з первинного 
розміщення облігацій внутрішньої позики. Останнє розміщення про-
водилося 21 липня.

ОПЕРАЦІЇ НБУ

Минулого тижня НБУ не виділяв кредити для підтримки ліквідності 
банків.

Шляхом розміщення депозитних сертифікатів протягом минулого 
тижня Нацбанк залучив 56,1 млрд грн проти 62,8 млрд грн, залуче-
них тижнем раніше. При цьому обсяг депозитних сертифікатів овер-
найт, виданих за цей період, склав 40,7 млрд грн.

Протягом минулого тижня загальний рівень ліквідності банківської 
системи істотно не змінився.

РИНОК АКЦІЙ

Український ринок акцій минулого тижня продовжив своє зростан-
ня. За підсумками тижня індекс Української біржі (УБ) зріс на 0,8%, 
закрившися в п’ятницю 11 вересня на позначці 988,61 пункту.

На поточному тижні інвестори в український ринок акцій будуть сте-
жити за розвитком ситуації на західних ринках і розвитком політичної 
ситуації в країні напередодні виборів до місцевих органів влади.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ

Джерело: НБУ

ІНДЕКС УБ

Джерело: Thomson Reuters

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН
(до відпов. міс. попереднього року)

Джереро: Державна служба статистики
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Минулого тижня валютний ринок не мав єдиної динаміки. 
Міжбанк торгувався в наступних діапазонах: у понеділок 7 верес-
ня – 21,15/22,30 грн/дол. США, у вівторок 8 вересня – 22,20/22,40 
грн/дол. США, у середу 9 вересня – 22,03/22,09 грн/дол. США, у 
четвер 10 вересня – 21,25/21,45 грн/дол. США, у четвер 11 верес-
ня – 21,85/22,00 грн/дол. США. Максимальні обсяги продажів 
зафіксовані 10 вересня: 0,339 млрд дол. США (всі валюти), у тому 
числі тільки американської валюти було продано на суму понад 
0,250 млрд. дол. США.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

Минулого тижня ставки на міжбанківському кредитному рин-
ку залишалися на високому рівні. Незалежно від терміну, вартість 
кредитів становила 20-22% річних.

Обсяг залишків на кореспондентських рахунках банків протягом 
тижня був нестабільним і коливався від  19,7 до 26,8 млрд грн. Ста-
ном на ранок п’ятниці 11 серпня залишки складали 26,8 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 -17,2 
(I квартал)

Промислове виробництво,% -10,7 -13,4 
  (липень)

Інфляція споживчих цін,% рік 
до року

24,9 52,8
(серпень)

Інфляція цін виробників, % 

рік до року

31,8 33,0
(серпень)

Сальдо торгового балансу, 

млрд дол. США

-5,4 -0,2 
(січень-липень)

Офіційний обмінний курс, 

середній за рік, грн./дол. США

   11,89 

Середньозважений 

міжбанківський обмінний 

курс, середній за рік, грн./

дол. США

11,97 21,55
 (січень-серпень)

Середньозважений 

міжбанківський обмінний 

курс, на кінець року, грн./

дол. США

15,79 21,81
(кінець серпня)

Активи банківської системи,% 

зростання 

3,0 -4,7
   (січень-липень)
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Тимбай Марина
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+38 044 231 7053
marina.timbay@fuib.com

Ахтирко Євгенія
Аналітичний відділ
+38 044 231 7380
evgeniya.ahtirko@fuib.com

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО
ФІНАНСУВАННЯ ТА СТРУКТУРУВАННЯ
ТРАНЗАКЦІЙ

Зубро Сергій
Начальник управління
+38 044 231 7055
serhiy.zubro@fuib.com

УПРАВЛІННЯ ТРАНЗАКЦІЙНИХ ПОСЛУГ Гурбан Антон
Начальник управління
+38 044 231 7530
anton.gurban@fuib.com

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ Кокоба Анна
Управління корпоративних комунікацій
+38 044 231 7252
anna.kokoba@fuib.com

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.


