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Огляд фінансових 
ринків

СВІТОВИЙ РИНОК

Минулого тижня американський фондовий ринок знову почав зроста-
ти, індекси провідних бірж оновили історичні максимуми. Зокрема, 
індекс S&P 500 за тиждень виріс на 1,0%, а з початку року зростання 
склало 2,5%.

Американські інвестори на деякий час відсунули на задній план 
занепокоєння з приводу майбутніх змін у державній економічній 
політиці та зосередилися на статистичних показниках і результатах 
звітності корпорацій за четвертий квартал. Гравці ринку очікували ви-
ходу хороших показників ВВП США за четвертий квартал. Як вияви-
лося, ці очікування були дещо завищеними: ВВП США в четвертому 
кварталі минулого року зріс на 1,9% в перерахунку на річні темпи, тоді 
як аналітики в середньому очікували підвищення на 2,2%.

Британський індекс FTSE 100 минулого тижня призупинив своє зро-
стання. Верховний суд Великобританії відмовив не дозволив запускати 
Brexit без схвалення парламенту. У відповідь на це британський уряд у 
четвер вніс до парламенту законопроект про запуск процедури Brexit. 
Члени палати громад британського парламенту 31 січня приступлять 
до дебатів з питання щодо виведення країни з Євросоюзу. Весь процес 
розгляду і фінального голосування з даного питання, як планується, 
має завершитися 8 лютого.

Економічні показники єврозони поступово поліпшуються. Індекс 
ділової активності в промисловості єврозони досяг максимуму за 
шість років у січні. Безробіття в Іспанії у четвертому кварталі 2016 року 
впало до мінімальної позначки з кінця 2009 року –18,63%. Індекс 
споживчої довіри у Франції в січні досяг максимуму за дев’ять років.

На початку минулого тижня долар США девальвував щодо єдиної 
європейської валюти у зв’язку з посиленням невизначеності щодо 
планів Трампа. Однак ця тенденція не взяла гору і долар відновив свої 
позиції на ринку. У п’ятницю 27 січня торги по парі євро-долар закри-
лися на позначці 1,0694 євро/долар США.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ

СИРОВИННІ РИНКИ

Товар
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

Пшениця, дол./т 173,5 0,3% 0,3% 0,3%

Сталь, дол./т 395,0 0,0% 1,8% 1,8%

Нафта, дол./бар. 55,5 0,1% -1,2% -2,3%

Золото, дол./унц. 1191,2 -1,5% 4,3% 3,5%

Індекс
ост.  
знач.

тижн.  
зміна

міс. 
зміна

з поч. 
року

S&P 500 (CША) 2294,7 1,0% 2,0% 2,5%

FTSE 100 (ВБ) 7184,5 -0,2% 1,1% 0,6%

MXME (Сх. Євр.) 153,2 4,6% 6,0% 4,4%

UX (Україна) 859,9 -0,4% 9,1% 8,1%

RTS (Росія) 1195,6 5,0% 5,0% 3,8%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА

Промислове виробництво

У грудні 2016 року зростання промислового виробництва приско-
рилося. У порівнянні з груднем 2015 року зростання виробництва 
становило 4,5%. За підсумком 2016 року зростання промислового 
виробництва склало 2,4%.

Виробництво у добувній промисловості в 2016 році скоротилося на 
0,3%. Скорочення виробництва в галузі було обумовлене знижен-
ням видобутку сирої нафти, газу і металевих руд. У той же час, за 
підсумком року видобуток вугілля зріс на 4,8%.

Виробництво у переробній промисловості в 2016 році збільшилося 
на 3,5%. Зокрема, зростання виробництва металургійної 
промисловості склало 5,9%, машинобудування – 1,3%, харчової 
промисловості – 3,9% рік до року.

За результатом 2016 року зросло виробництво всіх промислових 
груп товарів за винятком споживчих товарів тривалого користуван-
ня. Найбільший приріст показало виробництво споживчих товарів 
короткотермінового споживання – (3,9%).

РИНОК ОБЛІГАЦІЙ

24 січня відбувся плановий аукціон з первинного розміщення 
облігацій внутрішньої позики, на якому покупцям було запропонова-
но п’ять видів ОВДП з терміном обігу від трьох місяців до трьох років. 
Учасники ринку проявили інтерес тільки до довгострокових паперів, 
подавши шість заявок на покупку трирічних ОВДП. Мінфін задоволь-
нив всі заявки, загальна сума яких склала 949,7 млн грн. Середньоз-
важена ставка розміщення трирічних ОВДП склала 15,74% річних.

На поточному тижні Мінфін планує провести аукціон 31 січня. До 
розміщення будуть запропоновані гривневі ОВДП чотирьох видів з 
терміном погашення у березні, липні, листопаді поточного року і у 
січні 2018 року.

ОПЕРАЦІЇ НБУ

25 січня НБУ задовольнив одну заявку на отримання кредиту 
рефінансування строком на 14 днів на суму 158,0 млн грн. Тижнем 
раніше сума кредитів, виданих на термін 14 днів, склала 464,0 млн 
грн. Процентна ставка по кредитах рефінансування зберігається на 
рівні 16,00% річних.

Загальна сума депозитних сертифікатів НБУ, розміщених на мину-
лому тижні, склала 67,9 млрд грн проти 53,9 млрд грн, розміщених 
тижнем раніше. З них депозитні сертифікати овернайт склали 41,6 
млрд грн. Процентні ставки за депозитними сертифікатами овер-
найт і на термін 14 днів зберігаються на рівні 12,00% річних і 14,00% 
річних відповідно.

Загальний рівень ліквідності банківської системи до кінця минуло-
го тижня виріс за рахунок збільшення депозитних сертифікатів в 
обороті.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ

Джерело: НБУ

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ

Показник Значення

Зміна промислового виробництва в 

2016 році, % 

2,4

Джерело: Державна служба стастистики

Дата 
аук-

ціону

Вид 
ОВДП

Серед. 
зваж.
став-

ка

К-ть  
пода-
них / 

задовол.
заявок

Залуч. 
сума, 
млн 
грн

24 січ. 1085 дн. 15,74% 6/6 949,7

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОВДП

Джерело: Міністерство фінансів України
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РИНОК АКЦІЙ

Минулого тижня зростання ринку українських акцій зупинилося. За 
підсумком тижня індекс Української біржі (УБ) знизився на 0,4%, за-
крившися в п’ятницю 27 січня на позначці 859,91 пункту.

Зростання індексу з початку року складає 8,1%.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Протягом минулого тижня курс національної валюти продовжував 
знижуватися. У п’ятницю 27 січня курс зафіксувався на позначці 
27,19 грн/дол. США.

У понеділок 23 січня міжбанк торгувався у діапазоні – 27,25/27,40 
грн/дол. США, у вівторок 24 січня – 27,15/27,30 грн/дол. США, 
у середу 25 січня – 27,15/27,25 грн/дол. США, у четвер 26 січня – 
27,15/27,25 грн/дол. США, у п’ятницю 27 січня – 27,15/27,25 грн/
дол. США.

Максимальні обсяги продажів зафіксовані 23 січня  – 0,181 млрд 
дол. США (всі валюти), у тому числі тільки американської валюти 
було продано на суму близько 0,135 млрд дол. США.

Загальний обсяг продажу валюти за минулий тиждень склав 0,752 
млрд дол. США проти 0,718 млрд дол. США тижнем раніше.

Минулого тижня Нацбанк змінив напрямок операцій на міжбанку, 
запропонувавши викупити у банків надлишок валюти. У результаті 
аукціону 24 січня регулятор купив в учасників ринку 33,6 млн дол. 
США, задовольнивши 99% від суми всіх поданих на аукціон заявок. 
Середньозважений курс склав 27,12 грн/дол. США.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

На минулому тижні вартість міжбанківських кредитів овернайт не 
змінилася і становила 11,0-13,0% річних. Ставки тижневих і місячних 
ресурсів знизилися і склали 12,0-13,0% річних і 12,5-15,0% річних 
відповідно.

Протягом минулого тижня залишки на кореспондентських рахунках 
банків залишалися на порівняно високому рівні і перевищували 49 
млрд грн. За станом на ранок п’ятниці 27 січня залишки становили 
50,5 млрд грн.

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол. США)

Джерело: НБУ

ІНДЕКС УБ

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ

Джерело: Державна служба статистики, НБУ

Показник 2014 2015 2016

ВВП, % -6,8 -9,9 2,0
(третій  квартал)

Промислове виробництво,% -10,1 -13,4 2,4

Інфляція споживчих цін,% рік до 
року

24,9 43,3 12,4

Інфляція цін виробників, % рік 
до року

31,8 25,4 35,7

Сальдо торгового балансу, млрд 

дол. США

-4,6 -1,7 -5,0
(січень-листопад)

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 25,54

Середньозважений 

міжбанківський обмінний курс, на 

кінець року, грн./дол. США

15,77 24,00 27,19

Активи банківської системи,% 

зростання 

3,0 -4,7 0,7
(січень- листопад)
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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.


