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Огляд фінансових 
ринків

СВІТОВИЙ РИНОК

Минулого тижня європейські фондові майданчики знову пішли 
в мінус. Збільшення стимулів Європейського центробанку (ЄЦБ), 
про яке повідомив глава ЄЦБ Маріо Драгі, в цілому не виправдало 
очікувань інвесторів. У четвер 3 грудня ЄЦБ знизив ставку по де-
позитах до нового мінімуму в мінус 0,3%, а також продовжив на 6 
місяців, до березня 2017 року, програму кількісного пом’якшення 
(QE), включивши в неї облігації регіонів країн єврозони. Очевидно, 
інвестори очікували більш масштабних змін.

На цьому тлі курс єдиної європейської валюти різко пішов вгору. За 
один день курс євро в парі з доларом злетів майже на 3%, закрив-
шись в четвер 3 грудня на позначці 1,0938 дол. США/євро, що є мак-
симумом за 30 днів.

Американські інвестори очікували статданих по ринку праці США 
і виступу глави Федеральної резервної системи Джанет Йеллен. 
Пані Йеллен підтвердила наявність необхідних умов для підйому 
ставки, а також вказала на те, що затягування з підвищенням ставки 
загрожує рецесією.

Очевидно, що ця заява не обрадувало американських інвесторів, од-
нак сильні дані з ринку праці, опубліковані в останній торговий день 
тижня, помітно підбадьорили ринок і дозволили закінчити тиждень 
без втрат. Згідно з даними міністерства праці США, кількість робо-
чих місць в економіці США у листопаді 2015 року збільшилася на 211 
тисяч. Експерти, опитані агентством Bloomberg, прогнозували зро-
стання показника на 200 тисяч. Рівень безробіття у США в листопаді 
залишився на рівні 5%, мінімальному за 7 років. 
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ

СИРОВИННІ РИНКИ

Товар
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

Пшениця, дол./т 187,0 0,3% 2,2% -20,4%

Сталь, дол./т 270,0 0,0% 1,9% -33,0%

Нафта, дол./бар. 43,0 -4,1% -11,5% -25,0%

Золото, дол./унц. 1086,6 2,7% -1,8% -8,2%

Індекс
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

S&P 500 (CША) 2091,7 0,1% -0,5% 1,6%

FTSE 100 (ВБ) 6238,3 -2,1% -2,7% -5,0%

MXME (Сх. Євр.) 115,9 -4,3% -8,5% -3,6%

UX (Україна) 696,7 -2,5% -11,8% -32,6%

RTS (Росія) 811,7 -5,2% -8,4% 2,7%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА

Платіжний баланс

У жовтні 2015 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу 
України склав 322 млн дол. США проти дефіциту 396 млн дол. США 
у жовтні 2014 року. За результатами січня-жовтня дефіцит рахунку 
поточних операцій склав 324 млн дол. США проти дефіциту 3,6 млрд 
дол. США в аналогічному періоді попереднього року.

Темпи скорочення експорту у жовтні сповільнилися до 23,3% з 24% у 
вересні, а темпи скорочення імпорту сповільнилися до 21,2% з 34,5% 
у вересні. У зв’язку з початком опалювального сезону сповільнилися 
темпи зниження енергетичного імпорту: в жовтні енергетичний 
імпорт скоротився на 12,0% проти 39,5% у вересні. Неенергетичний 
імпорт скоротився на 24,8%.

Профіцит рахунку операцій з капіталом у жовтні склав 2 млн дол. 
США. За результатами січня-жовтня профіцит рахунку операцій з 
капіталом склав 460 млн дол. США. У жовтні продовжився приплив 
коштів по фінансовому рахунку. Чисті запозичення в жовтні склали 
549 млн грн.

Профіцит зведеного балансу за підсумками десяти місяців склав 228 
млн дол. США.

Профіцит зведеного балансу забезпечив збільшення міжнародних 
резервів до 13 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту 
майбутніх періодів протягом 3,1 місяця.

РИНОК ОБЛІГАЦІЙ

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

Національний банк України розпочинає проведення аукціонів з 
продажу державних облігацій України. Перший аукціон з продажу 
ОДВП пройде на торгових майданчиках фондових бірж «Перспекти-
ва» і «ПФТС» 8 грудня 2015 року.

ОПЕРАЦІЇ НБУ

У понеділок 30 листопада НБУ виділив кредит овернайт одному 
банку на суму 400 млн грн під 24% річних.

Шляхом розміщення депозитних сертифікатів протягом минулого 
тижня Нацбанк залучив 61,8 млрд грн проти 56,4 млрд грн, залуче-
них тижнем раніше. При цьому обсяг депозитних сертифікатів овер-
найт, виданих за цей період, склав 34,9 млрд грн. Середньозважена 
ставка розміщення найбільш довгих (тримісячних) сертифікатів ми-
нулого тижня не змінилася і склала 21,40%.

Загальний рівень ліквідності банківської системи минулого тижня 
істотно не змінився.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ

Джерело: НБУ

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ

Показник Значення

Сальдо поточного рахунку платіжного  

балансу в жовтні, млн дол. США -322

Джерело: НБУ
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РИНОК АКЦІЙ

Минулого тижня індекс Української біржі (УБ) знову пішов у мінус. За 
результатами тижня індекс УБ просів на 2,5% і закрився в п’ятницю 4 
грудня на позначці 696,68 пункту.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Минулого тижня курс національної валюти був волатильним, од-
нак спроби утримати курс на позначці нижче 23 грн/дол. США не 
увінчалися успіхом.

Міжбанк торгувався в наступних діапазонах: у понеділок 30 листо-
пада – 23,90/24,10 грн/дол. США, у вівторок 1 грудня – 23,80/24,00 
грн/дол. США, у середу 2 грудня – 23,50/23,80 грн/дол. США, у 
четвер 3 грудня – 22,90/23,20 грн/дол. США, у четвер 4 грудня – 
23,40/23,90 грн/дол. США. Обсяги продажу валюти на міжбанку 
збільшилися до 1,54 млрд дол США (еквівалент) з 1,33 млрд дол. 
США (еквівалент) тижнем раніше. Максимальні обсяги продажів 
зафіксовано 4 грудня: понад 0,342 млрд дол. США (всі валюти), у 
тому числі тільки американської валюти було продано на суму понад 
0,251 млрд. дол. США.

30 листопада НБУ в ході аукціону продав учасникам ринку 16,8 млн 
дол. США за середньозваженим курсом 23,97 грн/дол. США. 2 і 3 
грудня НБУ виступив покупцем. 2 грудня було куплено 9 млн дол. 
США за курсом 23,47 грн/дол. США, а 3 грудня – 2,9 млн. дол. США 
за курсом 23,10 грн/дол. США.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

Минулого тижня вартість кредитних коштів на міжбанківському 
ринку знизилася. До кінця тижня кредити овернайт видавалися під 
18,5-19,5% річних, тижневі ресурси коштували 19-20%, а місячні – 
20-22%.

Обсяг залишків на кореспондентських рахунках банків протягом 
тижня був не нижчим, ніж 25 млрд грн. Станом на ранок п’ятниці 4 
грудня залишки склали 25,4 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 -14,6 
(I I квартал)

Промислове виробництво,% -10,7 -5,0 
  (жовтень)

Інфляція споживчих цін,% рік 
до року

24,9 46,4
(жовтень)

Інфляція цін виробників, % 

рік до року

31,8 30,2
(жовтень)

Сальдо торгового балансу, 

млрд дол. США

-5,4 -0,9
(січень-жовтень)

Офіційний обмінний курс, 

середній за рік, грн./дол. США

   11,89 

Середньозважений 

міжбанківський обмінний 

курс, середній за рік, грн./

дол. США

11,97 21,82
 (січень-листопад)

Середньозважений 

міжбанківський обмінний 

курс, на кінець року, грн./

дол. США

15,79 23,95
(кінець листопада)

Активи банківської системи,% 

зростання 

3,0 -5,4
   (січень-жовтень)
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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.


