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Трамп і невизначеність
ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

СВІТОВИЙ РИНОК
Зростання американського ринку призупинилося на минулому тижні.
У інвесторів не було достатньо підстав, щоб упевнено продовжувати
гру на підвищення.
На прес-конференції обраний президент Дональд Трамп не додав
жодних подробиць до планів податкової реформи та збільшення витрат на інфраструктуру, хоча саме ці його обіцянки стали головними
причинами підйому фондових ринків США після виборів президента.
Все сильніше звучать думки, що політичні зміни, заплановані новою
адміністрацією, швидше за все, дадуть результат в наступному році, а
не в поточному.
Крім того, члени Федеральної резервної системи на даний момент не
мають єдиного погляду щодо грошово-кредитної політики на 2017
рік. Поки одні керівники очікують, що інфляція в США досягне 2%, в
силу чого базова ставка протягом року може бути піднята тричі, інші
схильні дотримуватися більш м’якого підходу, прогнозуючи лише
один підйом ставки.
На тлі зростаючої невизначеності в США, британський індекс FTSE 100
продовжує відчувати себе впевнено, оновлюючи історичний максимум. За минулий тиждень його зростання склало 1,8%, а на місячному
відрізку зростання перевищило 5%.
Як завжди в періоди невизначеності, виріс попит на захисні активи.
Ціни на золото минулого тижня виросли на 2,1%, а з початку року – на
4,0%.
Зростання невизначеності з приводу економічної політики нового президента США призвело до послаблення долара щодо єдиної
європейської валюти. У п’ятницю 13 січня торги по парі євро-долар закрилися на позначці 1,0641 дол. США/євро.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ
ост.
знач.

Індекс

тижн.
зміна

міс.
зміна

з поч.
року

-0,1%

0,9%

1,6%

S&P 500 (CША)

2274,6

FTSE 100 (ВБ)

7337,8

1,8%

5,6%

2,7%

148,5

-0,7%

1,9%

1,2%

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

825,5

4,0%

6,1%

3,7%

1158,2

-1,2%

0,8%

0,5%

СИРОВИННІ РИНКИ
Товар

ост.
знач.

Пшениця, дол./т

173,0

Сталь, дол./т

тижн.
зміна

міс.
зміна

0,0%

-0,6%

з поч.
року
0,0%

395,0

1,8%

1,8%

1,8%

Нафта, дол./бар.

55,5

-2,9%

2,9%

-2,4%

Золото, дол./унц.

1197,3

2,1%

4,6%

4,0%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА
Тваринництво
За результатом 2016 року скоротилося поголів’я всіх видів худоби та птиці. Зокрема, поголів’я великої рогатої худоби скоротилося
на 2%, в тому числі поголів’я корів - на 2,7%, поголів’я свиней - на
2,7%, овець та кіз - на 1%, а птиці - на 0,8%. Ми пов’язуємо скорочення поголів’я з низьким рівнем інвестицій в галузь, а також зі
збільшенням витрат на утримання поголів’я у зв’язку з подорожчанням кормових матеріалів.
Виробництво м’яса (у живій вазі) у 2016 році збільшилося на 0,7%.
У той же час, виробництво молока скоротилося на 2,1%, а яєць - на
9,9%. Збільшення виробництва м’яса на тлі скорочення поголів’я, на
наш погляд, пов’язане зі збільшенням забою худоби (зокрема, свиней).
РИНОК ОБЛІГАЦІЙ
На минулому тижні Мінфін залучив до бюджету понад 129,6 млн
грн шляхом первинного розміщення облігацій внутрішньої позики.
На аукціоні 10 січня учасники купили облігації з терміном обігу один
і два роки. Дохідність цих облігацій склала 15,3% і 15,5% річних
відповідно.
На поточному тижні Мінфін планує провести аукціон 17 січня. До
розміщення будуть запропоновані гривневі ОВДП чотирьох видів з
терміном обігу від трьох місяців до одного року.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОВДП
Вид
ОВДП

Серед.
зваж.
ставка

К-ть
поданих /
задовол.
заявок

Залуч.
сума,
млн
грн

10 січ.

364 дн.

15,3%

1/1

69,4

10 січ.

721 дн.

15,5%

3/1

60,2

Дата
аукціону

Джерело: Міністерство фінансів України

ОПЕРАЦІЇ НБУ
11 січня регулятор задовольнив дві заявки на отримання кредиту
рефінансування терміном на 14 днів на загальну суму 498,5 млн грн.
Тижнем раніше сума кредитів, виданих на аналогічний термін, склала 656,5 млн грн. Відсоткова ставка за кредитами рефінансування не
змінилася і склала 16,00% річних.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Загальна сума депозитних сертифікатів НБУ, розміщених на минулому тижні, склала 53,3 млрд грн проти 85,6 млрд грн, розміщених
тижнем раніше. З них депозитні сертифікати овернайт склали 31,0
млрд грн. Процентна ставка по депозитних сертифікатах овернайт
становила 12,00% річних, а за сертифікатами, розміщеними на
термін 14 днів - 14,00% річних.
Загальний рівень ліквідності банківської системи до кінця минулого
тижня виріс як за рахунок збільшення залишків на кореспондентських рахунках банків, так і за рахунок збільшення обсягу депозитних
сертифікатів в обігу.

Джерело: НБУ

ІНДЕКС УБ

РИНОК АКЦІЙ
Минулого тижня український ринок акцій відновив своє зростання.
Індекс Української біржі (УБ) за тиждень виріс на 3,8%, закрившись
у п’ятницю 13 січня на позначці 825,45 пунктів. Зростання індексу на
місячному відрізку склало 6,0%.

Джерело: Thomson Reuters
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК
За підсумком минулого тижня національна валюта стрімко девальвувала і знецінилася при цьому по відношенню до долара США на
50 копійок. У п’ятницю 13 січня курс зафіксувався на позначці 27,67
грн/дол. США.

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол. США)

У вівторок 10 січня міжбанк торгувався в діапазоні 27,00/27,30 грн/
дол. США, у середу 11 січня – 27,00/27,30 грн/дол. США, у четвер 12
січня – 27,15/27,40 грн/дол. США, у п’ятницю 13 січня – 27,50/27,80
грн/дол. США.
Максимальний обсяг продажу валюти зафіксований у п’ятницю 13
січня: 0,279 млрд дол. США (всі валюти), у тому числі американської
валюти було продано на суму 0,203 млрд дол. США.
Загальний обсяг продажу валюти за минулий тиждень склав 0,771
млрд дол. США у порівнянні з 0,454 млрд дол. тижнем раніше.
Минулого тижня Нацбанк двічі проводив аукціони з продажу валюти. 10 січня учасники ринку купили 51 млн дол. США, а 13 січня –
55,5 млн. дол. США. Середньозважений курс продажу склав 27,14
грн/дол. США і 27,65 грн/дол. США відповідно.
МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
На минулому тижні вартість міжбанківських кредитів не змінилася у
порівнянні з ситуацією тижнем раніше. Ставки овернайт залишилися на рівні 11-13% річних, тижневі ресурси видавалися під 12-14%
річних, а місячні - під 12,5-15,5% річних.
Динаміка залишків коштів на кореспондентських рахунках банків
протягом тижня була неоднорідною. На ранок 12 січня залишки
склали 51,9 млрд грн, проте до ранку п’ятниці (13 січня) знизилися
до рівня 47,8 млрд грн.
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Показник
ВВП, %

2014

2015

2016

-6,8

-9,9

2,0
(третій квартал)

Промислове виробництво,%

-10,1

-13,4

3,7
(листопад)

Інфляція споживчих цін,% рік до
року

24,9

43,3

12,4
(грудень)

Інфляція цін виробників, % рік
до року

31,8

25,4

35,7
(грудень)

Сальдо торгового балансу, млрд

-4,6

-1,7

-5,0
(січень-листопад)

11,89

21,85

25,54
(січень - грудень)

15,77

24,00

27,19
(кінець грудня)

3,0

-4,7

0,7
(січень- листопад)

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
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Начальник управління
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Кокоба Анна
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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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