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ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

СВІТОВИЙ РИНОК
Після нетривалого бічного тренду провідні західні майданчики минулого тижня знову пішли у зростання. Сезон звітності завершився, на
міжнародну політичну арену прийшло відносне затишшя, тому увага
інвесторів була спрямована переважно на статистику.
Минулого тижня очікувався вихід статистичних даних по ринку праці
США. Оприлюднені показники перевершили очікування аналітиків.
Число робочих місць у економіці США в липні 2016 року збільшилося
на 255 тисяч після переглянутого підвищення на 292 тисяч у перший
літній місяць. Експерти в середньому прогнозували зростання показника на 170 тисяч. Другий місяць поспіль у США спостерігається активне збільшення числа робочих місць і підвищення заробітної плати,
що дозволяє розраховувати на сильні показники споживчого сектора
та економіки у цілому в другому півріччі.
Сильні дані по ринку праці знову підвищили шанси на те, що Федеральна резервна система (ФРС) США підвищить ставку вже у вересні.
Однак для цього знадобиться, щоб і інші статистичні дані по економіці
США виявилися безперечно сильними.
4 серпня Банк Англії знизив розмір базової процентної ставки з 0,5% до
0,25% на серпневому засіданні, як і прогнозувало більшість експертів.
Таким чином, ставка знижена до нового історичного мінімуму.
Колишній рівень ставки залишався незмінним з березня 2009 року.
Банк Англії також збільшив обсяг програми купівлі держбондів на 60
млрд фунтів стерлінгів ($ 79,7 млрд), до 435 млрд фунтів. Кошти будуть витрачені протягом шести місяців.
Курс єдиної європейської валюти відносно долара США на минулому
тижні був волатильним. Вжиті на початку тижня спроби ревальвувати
євро не увінчалися успіхом. До кінця першого торгового тижня серпня курс євро-долар опустився нижче рівня, зафіксованого на кінець
липня. У п’ятницю 5 серпня торги по парі євро-долар закрилися на
позначці 1,1085 дол. США/євро.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ
ост.
знач.

Індекс

тижн.
зміна

міс.
зміна
4,0%

з поч.
року

S&P 500 (CША)

2182,9

0,4%

FTSE 100 (ВБ)

6793,5

1,0%

5,1%

8,8%

126,1

1,7%

4,8%

14,3%

700,61

-2,3%

0,2%

2,2%

935,5

0,9%

1,9%

23,6%

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

6,8%

СИРОВИННІ РИНКИ
Товар

ост.
знач.

Пшениця, дол./т

157,0

Сталь, дол./т

тижн.
зміна
1,3%

міс.
зміна
-2,8%

з поч.
року
-13,5%

323,0

0,0%

4,9%

27,7%

Нафта, дол./бар.

44,3

4,3%

-9,3%

18,8%

Золото, дол./унц.

1335,1

-1,1%

-2,1%

25,8%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА
Реалізація продукції промисловості
Згідно з інформацією Державної служби статистики оборот
(реалізація) продукції добувної та переробної промисловості у
червні 2016 року збільшилися на 10,6% в порівнянні з червнем 2015
року. При цьому у добувній промисловості оборот виріс на 17,8%, а
в переробній – на 9,3%.
Найбільшу частку у реалізації – 36,8% – в першому півріччі займали
товари проміжного споживання. На інвестиційні товари приходилось 6,4%.

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
Показник
Зміна реального обороту продукції
добувної та переробної промиловості в
червні, % рік до року
Джерело: Державна служба стастистики

Лідерами у реалізації промислової продукції в першому півріччі були
Дніпропетровська область, Донецька область і Київ.
РИНОК ОБЛІГАЦІЙ
Аукціон з первинного розміщення ОВДП, який Міністерство фінансів
провело 2 серпня, закінчився безрезультатно. Незадоволеними залишилася одна заявка на покупку дев’ятимісячних ОВДП і три заявки
на покупку п’ятирічних ОВДП. Очевидно, Мінфін порахував, що запитувана учасниками ринку прибутковість була занадто високою.
ОПЕРАЦІЇ НБУ
3 серпня Нацбанк задовольнив дві заявки банків на виділення кредиту рефінансування на загальну суму 771,9 млн грн під 17,50%
річних на термін 14 днів.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Загальна сума депозитних сертифікатів НБУ, розміщених на минулому тижні, склала 59,6 млрд грн проти 54,7 млрд грн, розміщених
тижнем раніше. З них депозитні сертифікати овернайт склали
32,3 млрд грн. Процентна ставка за депозитними сертифікатами,
розміщеними на термін 14 днів, складає 15,5%, а за сертифікатами
овернайт - 13,5%.
Загальний рівень ліквідності банківської системи минулого тижня
істотно не змінився: зменшення обсягу депозитів, що знаходяться в
обороті, було компенсовано збільшенням залишків на коррахунках
банків.

Джерело: НБУ

РИНОК АКЦІЙ
Минулого тижня ринок українських акцій йшов врозріз зі світовими
тенденціями. За тиждень індекс Української біржі (УБ) втратив 2,3%
і повернувся до позицій місячної давності.

ІНДЕКС УБ

У п’ятницю 5 серпня індекс УБ закрився на позначці 700,61 пункту.
Зростання індексу з початку року складає 2,2%.
ВАЛЮТНИЙ РИНОК
Минулого тижня курс національної валюти України коливався навколо рівня 24,81 грн/дол. США.
Джерело: Thomson Reuters
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У понеділок 1 серпня міжбанк торгувався в діапазоні 24,81/24,82
грн/дол. США, у вівторок 2 серпня – 24,81/24,82 грн/дол. США, у
середу 3 серпня – 24,79/24,81 грн/дол. США, у четвер 4 серпня –
24,78/24,80 грн/дол. США, у п’ятницю 5 серпня – 24,82/24,83 грн/
дол. США. Максимальні обсяги продажів зафіксовані 4 серпня –
0,291 млрд дол. США (всі валюти), у тому числі тільки американської
валюти було продано на суму близько 0,182 млрд дол. США.

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол. США)

Загальний обсяг продажу валюти минулого тижня склав 1,3 млрд
дол. США проти 1,4 млрд дол. США тижнем раніше. Минулого тижня
Нацбанк не проводив аукціони з купівлі-продажу іноземної валюти.
Джерело: НБУ

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
Минулого тижня вартість ресурсів на міжбанківському кредитному
ринку знизилася у зв’язку зі зниженням облікової ставки НБУ. Кредити овернайт видавалися під 14,5-15,5% річних, тижневі ресурси
коштували 15,0-16,5%, а вартість місячних ресурсів становила 16,017,0%.
Обсяг залишків на кореспондентських рахунках минулого тижня зріс
та перевищував 40 млрд грн. Станом на ранок п’ятниці 5 серпня залишки складали 40,3 млрд грн.
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Показник
ВВП, %

2014

2015

2016

-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

-4,6

-1,7

-1,4
(січень-червень)

11,89

21,85

25,42
(січень - липень)

15,77

24,00

24,81
(кінець липня)

3,0

-4,7

0,5
(січень- червень)

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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Начальник управління
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УПРАВЛІННЯ ТРАНЗАКЦІЙНИХ ПОСЛУГ

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

СЛУЖБА КОМУНІКАЦІЙ

Кокоба Анна
Управління корпоративних комунікацій
+38 044 231 7252
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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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