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Огляд фінансових 
ринків

СВІТОВИЙ РИНОК

Минулого тижня західні ринки залишалися переважно у висхідному 
тренді, а індекси фондових ринків США знову відновили свої макси-
муми.

Увага інвесторів була звернена на результати корпоративної звітності 
за другий квартал, статистику по ринку нерухомості США, рішення 
Європейського центробанку.

Звітність американських компаній за квітень-червень можна швид-
ше оцінити як неоднозначну. Очікується, що прибуток компаній зни-
зиться вже четвертий квартал поспіль. У той же час, немає будь-яких 
несподіваних провалів.

Число новобудов у США виросло у червні сильніше, ніж прогнозува-
лось. Будівництво житлових будинків демонструє слабке відновлення, 
проте істотного прогресу досягти не вдається через брак земельних 
ділянок для будівництва і жорсткі умови кредитування. Разом з тим, 
продажі будинків на вторинному ринку житла у США в червні 2016 
року підвищилися на 1,1% в порівнянні з попереднім місяцем – до 
5,57 млн будинків у перерахунку на річні темпи. Цей показник став 
максимальним з лютого 2007 року.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за підсумками засідання у чет-
вер залишив процентну ставку по кредитах на нульовому рівні. ЄЦБ 
також зберіг ставку по депозитах на позначці мінус 0,4% річних, ставку 
по маржинальних кредитах – 0,25% річних. Обсяг програми викупу 
активів залишений без зміни – 80 млрд євро в місяць.

Британський індекс FTSE 100 минулого тижня знову зростав швид-
ше, ніж американські індекси. Інвестори користуються перепо-
чинком в ажіотажі навколо Brexit. Офіційні особи країни заяви-
ли, що Великобританія не буде в цьому році активувати статтю 50 
Лісабонського договору, яка офіційно запускає процес виходу з 
Європейського союзу і визначає правила цього виходу.

Динаміка курсу євро щодо долара США на минулому тижні була 
неоднорідною, проте взяв гору спадний тренд. До кінця тижня курс 
опустився до нижчого за останні чотири місяці значення. У п’ятницю 
22 липня торги по парі євро-долар закрилися на позначці 1,0973 дол. 
США/євро.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ

СИРОВИННІ РИНКИ

Товар
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

Пшениця, дол./т 153,0 -2,2% -12,1% -15,7%

Сталь, дол./т 313,0 1,6% 0,0% 23,7%

Нафта, дол./бар. 45,7 -4,0% -8,4% 22,6%

Золото, дол./унц. 1322,0 -1,2% 4,4% 24,6%

Індекс
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

S&P 500 (CША) 2175,0 0,6% 4,3% 6,4%

FTSE 100 (ВБ) 6730,5 0,9% 7,5% 7,8%

MXME (Сх. Євр.) 125,3 -1,1% 0,5% 13,6%

UX (Україна) 711,60 -0,9% 7,1% 3,8%

RTS (Росія) 936,0 -2,9% 0,9% 23,6%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА

Промислове виробництво

Промислове виробництво в червні 2016 року скоротилось на 
3,4% в порівнянні з червнем 2015 року. Падіння виробництва 
було зафіксовано після послідовного збільшення з лютого по тра-
вень. За результатами першого півріччя промислове виробництво 
збільшилося на 2,0% рік до року.

У червні спад був зафіксований у видобувній і переробній 
промисловості. Зокрема, металургійне виробництво в скоротило-
ся на 11,7% рік до року, що ймовірно пов’язано з падінням цін на 
металургійну продукцію у другому кварталі. Видобуток вугілля в 
червні скоротився на 14,5% рік до року.

За результатами першого півріччя зросло виробництво всіх промис-
лових груп товарів за винятком споживчих товарів тривалого кори-
стування. Найбільший приріст показало виробництво інвестиційних 
товарів (3,3%) і товарів проміжного споживання (3,3%).

РИНОК ОБЛІГАЦІЙ

Минулого тижня, 19 липня, Мінфін провів аукціон з розміщення 
облігацій внутрішньої позики, в результаті якого до держбюдже-
ту надійшло 3,7 млрд грн проти 1,2 мрд грн, залучених на аукціоні 
тижнем раніше.

Найбільша кількість заявок – 25 – було подано на покупку дворічних 
ОВДП, номінованих в доларах США. Мінфін задовольнив 20 за-
явок, встановивши рівень прибутковості 7,20%. Середньозваже-
ний рівень дохідності за вказаними облігаціями склав 7,15% річних. 
Місяцем раніше середньозважена ставка по ОВДП з аналогічними 
параметрами склала 7,39%.

На поточному тижні Мінфін планує провести аукціон 26 липня. До 
розміщення будуть запропоновані чотири види гривневих облігацій 
з терміном обігу від шести місяців до двох років.

ОПЕРАЦІЇ НБУ

20 липня Нацбанк задовольнив дві заявки банків на виділення 
кредитів рефінансування на загальну суму 760,3 млн грн під 18,50% 
річних на термін 14 днів.

Загальна сума депозитних сертифікатів НБУ, розміщених на минуло-
му тижні, склала 64,2 млрд грн проти 53,4 млрд грн, розміщених 
тижнем раніше. З них депозитні сертифікати овернайт склали 
35,4 млрд грн. Процентна ставка за депозитними сертифікатами, 
розміщеними на термін 14 днів, складає 16,5%, а за сертифікатами 
овернайт - 14,5%.

Загальний рівень ліквідності банківської системи минулого тижня 
істотно не змінився.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ

Джерело: НБУ

Дата 
аук-

ціону

Вид 
ОВДП

Серед. 
зваж.

ставка

К-ть  
пода-
них / 

задовол.
заявок

Залуч. 
сума, 
млн 
грн

19 липня 245 дн. 16,28% 2/2 360,6

19 липня 1085 дн. 16,65% 10/5 890,2

19 липня

721 дн., 

дол. 

США

7,15% 25/20 98,0*

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОВДП

Джерело: Міністерство фінансів України

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ

Показник Значення

Зміна промислового виробництва  в 

першому півріччі, % рік до року

2,0

Джерело: Державна служба стастистики

* млн дол. США
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РИНОК АКЦІЙ

Минулого тижня зростання українського ринку акцій зупинилося, 
взяв гору бічний тренд.

За підсумком минулого тижня індекс Української біржі (УБ) знизився 
на 0,9%, закрившись у п’ятницю 22 липня на позначці 711,60 пун-
кту. Зростання індексу з початку року склало 3,8%, а на місячному 
відрізку – 7,1%.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Більшу частину минулого тижня курс української валюти знаходився 
біля рівня 24,81 грн/дол. США.

У понеділок 18 липня міжбанк торгувався в діапазоні 24,81/24,88 
грн/дол. США, у вівторок 19 липня – 24,78/24,85 грн/дол. США, у 
середу 20 липня – 24,79/24,84 грн/дол. США, у четвер 21 липня – 
24,78/24,85 грн/дол. США, у п’ятницю 22 липня – 24,79/24,85 грн/
дол. США. Максимальні обсяги продажів зафіксовані 18 липня – 
0,293 млрд дол. США (всі валюти), у тому числі тільки американської 
валюти було продано на суму близько 0,177 млрд дол. США.

Загальний обсяг продажу валюти минулого тижня збільшився та 
склав 1,4 млрд дол. США проти 1,2 млрд дол. США тижнем раніше. 
19-21 липня Нацбанк проводив аукціони з покупки валюти на 
міюбанківському ринку. Загальний обсяг продажу валюти Нацбан-
ку склав 58,6 млн дол США проти 2,7 млн дол., проданих тижнем 
раніше. Середньозважений курс купівлі склав 24,81 грн/дол. США.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

Минулого тижня кредити овернайт на міжбанківському ринку ви-
давалися під 15,50-16,0% річних, тижневі ресурси коштували 16,0-
17,0%, а вартість місячних ресурсів становила 16,5-17,5%.

Обсяг залишків на кореспондентських рахунках суттєво не змінився 
і більшу частину тижня перевищував 40 млрд грн. Станом на ранок 
п’ятниці 22 липня залишки складали 39,3 млрд грн.

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол. США)

Джерело: НБУ

ІНДЕКС УБ

Джерело: Thomson Reuters



4

25 липня 2016 р.

Україна

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ

Джерело: Державна служба статистики, НБУ

Показник 2014 2015 2016

ВВП, % -6,8 -9,9 

Промислове виробництво,% -10,1 -13,4 -3,4
(червень)

Інфляція споживчих цін,% рік до 
року

24,9 43,3 6,9
(червень)

Інфляція цін виробників, % рік 
до року

31,8 25,4 15,7
(червень)

Сальдо торгового балансу, млрд 

дол. США

-4,6 -1,7 -1,3
(січень-травень)

Офіційний обмінний курс, 

середній за рік, грн./дол. США

   11,89 

Середньозважений 

міжбанківський обмінний курс, 

середній за рік, грн./дол. США

11,89 21,85 25,53
(січень - червень)

Середньозважений 

міжбанківський обмінний курс, на 

кінець року, грн./дол. США

15,77 24,00 24,83
(кінець червня)

Активи банківської системи,% 

зростання 

3,0 -4,7 -0,2
(січень- травень)
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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.


