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У пошуках нових орієнтирів
ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

СВІТОВИЙ РИНОК
Минулий тиждень на світових фінансових ринках пройшов спокійно.
Тижневі зміни індексів були несуттєві, однак американський і
європейський ринки закінчили тиждень різноспрямовано.
Більшу частину тижня ринок США перебував у бічному тренді.
Очікувалося, що ринок може стати більш динамічним до кінця тижня, коли повинні були бути опубліковані дані по роздрібних продажах
і довірі споживачів. Незважаючи на те, що очікувані показники виявилися цілком задовільними і навіть перевершили очікування аналітиків,
серед американських трейдерів взяли гору песимістичні настрої.
Інвестори звернули увагу на слабкі фінансові показники провідних
роздрібних мереж США. За оцінками експертів, прибутки компаній,
що входять в розрахунок індексу Standard & Poor’s 500, в минулому
кварталі знизилися на 7,4%.
Падіння британського індексу FTSE 100 минулого тижня призупинилося. Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив,
що європейська економіка перебуває у фазі оздоровлення, проте
їй не вистачає динаміки. Також проблема полягає в тому, що обсяг
інвестицій в Європі все ще не повернувся на докризовий рівень.
За підсумками минулого тижня долар США зміцнився щодо єдиної
європейської валюти. На відміну від колег по фондовому ринку, учасники грошового ринку з ентузіазмом сприйняли інформацію про те,
що роздрібні продажі в США у квітні збільшилися на максимальні за
13 місяців 1,3% після зниження на 0,3% в березні. Ця новина була
вирішальною для зміцнення курсу долара США щодо євро минулого
тижня. У п’ятницю, 13 травня, торги по парі євро-долар закрилися на
позначці 1,1305 дол. США/євро.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ
ост.
знач.

Індекс

тижн.
зміна

міс.
зміна

з поч.
року

S&P 500 (CША)

2046,6

-0,5%

-1,7%

FTSE 100 (ВБ)

6138,5

0,2%

-3,5%

-1,7%

125,7

0,5%

-3,5%

13,9%

641,88

0,3%

9,1%

-6,4%

921,9

1,1%

-0,1%

21,8%

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

0,1%

СИРОВИННІ РИНКИ
Товар

ост.
знач.

тижн.
зміна

міс.
зміна

з поч.
року
-5,8%

Пшениця, дол./т

171,0

1,2%

2,7%

Сталь, дол./т

430,0

23,6%

31,1%

70,0%

Нафта, дол./бар.

47,8

5,4%

8,3%

28,3%

Золото, дол./унц.

1273,2

-1,2%

2,4%

20,0%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА
Сільське господарство
Згідно з даними Державної служби статистики, у січні-квітні 2016
року сільськогосподарське виробництво скоротилося на 1,7%
порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
Показник

При цьому падіння виробництва у сільгосппідприємствах склало
1,6%, а в господарствах населення – на 1,8%.

ництва в січні-квітні, % рік до року

ВВП

ративна оцінка), % рік до року

Згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики, ВВП
України у першому кварталі 2016 року збільшився на 0,1% порівняно
з аналогічним періодом 2015 року.
РИНОК ОБЛІГАЦІЙ
Минулого тижня Мінфін залучив до державного бюджету 711,1 млн
грн шляхом розміщення облігацій внутрішньої позики.
Найбільшим попитом користувалися дворічні облігації, середньозважена ставка розміщення яких склала 17,9%.
На поточному тижні, у вівторок, 17 травня, уряд планує запропонувати до розміщення п’ять видів ОВДП з терміном обігу від трьох
місяців до трьох років.
ОПЕРАЦІЇ НБУ
11 травня НБУ надав одному банку кредит рефінансування в сумі
800,0 млн грн на термін 14 днів під 21,00% річних.

0,1

Джерело: Державна служба статистики

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОВДП
Дата
аукціону

Вид
ОВДП

Серед.
зваж.
ставка

К-ть
поданих /
задовол.
заявок

Залуч.
сума,
млн
грн

10 трав.

315 днів

17.50%

1/1

86.9

10 трав.

707 днів

17.90%

1/1

624.2

Джерело: Міністерство фінансів України

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Загальний рівень ліквідності банківської системи минулого тижня
істотно не змінився. Зниження обсягу депозитних сертифікатів, що
знаходяться в обороті, було компенсовано збільшенням залишків на
кореспондентських рахунках банків.
Джерело: НБУ

РИНОК АКЦІЙ
ІНДЕКС УБ

В умовах складної політичної та економічної ситуації ринку акцій
буде складно підтримувати стабільний висхідний тренд в середньостроковому періоді. Значні коливання індексу в подальшому дуже
ймовірні.

Джерело: Thomson Reuters

2

-1.7

Зміна ВВП в першому кварталі (опе-

Загальна сума депозитних сертифікатів, розміщених за чотири робочих дні минулого тижня, склала 57,6 млрд грн, з них депозитні
сертифікати овернайт склали 31,0 млрд грн. Процентна ставка по
депозитних сертифікатах, що розміщуються на 14 днів, становить
19,00%.

Минулого тижня зростання ринку акцій України сповільнилося.
За підсумками чотирьох торгових днів тижня індекс Української
біржі (УБ) збільшився на 0,3% закрившись в п’ятницю 13 травня на
позначці 641,88 пункту.

Значення

Зміна сільськогосподарського вироб-
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК
Після ревальвації, яка тривала близько місяця, національна валюта
України минулого тижня знову почала девальвувати.

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол. США)

У середу 10 травня міжбанк торгувався в діапазоні 25,15/25,25 грн/
дол. США, у середу 11 травня – 25,25/25,40 грн/дол. США, у четвер 12 травня – 25,25/25,35 грн/дол. США, у п’ятницю 13 травня – 25,40/25,55 грн/дол. США. Максимальні обсяги продажів
зафіксовані 11 травня – 0,308 млрд дол. США (всі валюти), у тому
числі тільки американської валюти було продано на суму понад
0,185 млрд. дол. США.
За чотири робочих дні минулого тижня загальний обсяг продажу валюти склав 1 млрд дол. США. Минулого тижня Нацбанк не проводив
аукціони з купівлі-продажу валюти на міжбанківському ринку.
МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
Минулого тижня вартість кредитів на міжбанківському кредитному ринку не змінилася. Кредити овернайт видавалися під 17-18%
річних, тижневі ресурси коштували 19,0-19,5%, а місячні – 19,520,5%.
Обсяг залишків на кореспондентських рахунках банків минулого
тижня збільшився і більшу частину тижня перевищував 39 млрд грн.
Станом на ранок п’ятниці 13 травня залишки складали 39,1 млрд грн.
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Джерело: НБУ
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Показник
ВВП, %

2014

2015

2016

-6,8

-9,9

Промислове виробництво,%

-10,1

-13,4

4,8
(березень)

Інфляція споживчих цін,% рік до
року

24,9

43,3

9,8
(квітень)

Інфляція цін виробників, % рік
до року

31,8

25,4

10,1
(квітень)

Сальдо торгового балансу, млрд

-4,6

-1,2

-1,1
(січень-березень)

11,89

21,85

25,74
(січень - квітень)

15,77

24,00

25,20
(кінець квітня)

3,0

-4,7

3,6
(січень-березень)

дол. США
Офіційний обмінний курс,

11,89

середній за рік, грн./дол. США
Середньозважений
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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