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Обмінний курс гривня / долар США 
(за 3 міс до 30 листопада 2016 р. включно) 

 
Джерело: Bloomberg. 
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Індикатори фінансових ринків  

(за 30 листопада 2016 р.) 

  Останнє 

значення 

1 день 

∆ (%) 

1 січня  

∆ (%) 

ВНУТРІШНЯ ЛІКВІДНІСТЬ 

Ключова оп.ставка НБУ (%) 14.00 +0bp -800bp 

Ставка овернайт (міжбанк) 13.50 +30bp -410bp 

Коррахунки банків (млн грн) 41,358 +13.62 +22.18 

Деп.сертифікати (млн грн) 32,837 -26.86 -72.33 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК 

Гривня/долар (міжбанк) 25.5550 -0.20 +6.36 

Обсяг торгів (млн дол) 207.75 +38.19 -42.81 

Індекс гривні (реальний,ІСЦ) 102.831 +0.26 +4.63 

Індекс гривні (реальний,ІЦВ) 135.784 +0.26 +3.04 

РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ 

       

Кредитно-дефолт.свопиCDS 720bp +87bp +0bp 

СВІТОВІ РИНОКВІ ІНДИКАТОРИ 

Індекс S&P 500 2,198.81 -0.27 +7.58 

Індекс MSCI EM 862.83 +0.51 +8.65 

Індекс долару США (DXY) 101.500 +0.56 +2.91 

Курс долар США / євро 1.0589 -0.57 -2.51 

Нафта WTI (долар/барель) 49.44 +9.31 +33.48 

Нафта Brent (долар/барель) 49.86 +8.53 +39.47 

Індекс CRB 189.31 +2.90 +7.48 

Золото (долар/унція) 1,173.25 -1.26 +10.54 

Нотатки: . 

Джерело: Bloomberg, ICU. 
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Внутрішня ліквідність 

Ставки на ринку резервних грошей 
(За 3 міс до 30 листопада 2016 р. включно) 

 
Джерело: Bloomberg, ICU. 
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(%)

Деп.сертифікати (1д) Рефінансування (1д)

Ставка НБУ Овернайт (міжбанк)

Індикатори ринку (за 30 листопада 2016 р.) 

  Останнє 

значення 

1 день 

∆ (%) 

7 днів  

∆ (%) 

30 днів 

∆ (%) 

1 січня 

∆ (%) 

ДАНІ НБУ ЩОДО РИНКУ РЕЗЕРВНИХ ГРОШЕЙ (%) 

Ставка НБУ
1
 14.00 +0bp +0bp +0bp -800bp 

Овернайт 13.50 +30bp +10bp +70bp -410bp 

СТАВКИ "КИЇВ-ПРАЙМ" РИНКУ РЕЗЕРВНИХ ГРОШЕЙ (%) 

Овернайт 13.50 +0bp -17bp +0bp -556bp 

Тиждень 14.50 +0bp -17bp -58bp -550bp 

1 місяць 16.33 +0bp -34bp -59bp -592bp 

2 місяці 18.17 +0bp +0bp -16bp -533bp 

3 місяці 18.33 +0bp +0bp +0bp -542bp 

ВНУТРІШНЯ ЛІКВІДНІСТЬ (МЛН ГРВИЕНЬ) 

Резерви
2
 41,358 +13.62 +13.69 +13.76 +22.18 

ДепСерт
3
 32,837 -26.86 -21.43 -41.56 -72.33 

Всього 74,195 -4.29 -1.24 -13.83 -43.31 

СТРУКТУРА ВЛАСНИКІВ ОВДП (МЛН ГРВИЕНЬ) 

НБУ 360,646 +0.00 -0.28 -1.29 -5.05 

Банки 156,029 -0.10 -0.09 -0.29 +91.28 

Резид-ти 13,630 -0.26 -0.57 -1.55 -35.09 

Нерез-ти
4
 10,113 -0.21 -0.08 -6.09 -54.66 

Всього 540,419 -0.04 -0.23 -1.10 +7.08 

ІНДИКАТИВНІ ДОХІДНОСТІ РИНКУ NDF (%) 

3 місяці N/A N/A N/A N/A N/A 

6 місяців N/A N/A N/A N/A N/A 

9 місяців N/A N/A N/A N/A N/A 

1 рік N/A N/A N/A N/A N/A 

РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ (%) 

CDS 5 р. 720 +87bp +87bp +87bp +0bp 

Нотатки: [1] облікова ставка НБУ; [2] залишок резервних  
грошей на кор.рахунках банків в НБУ; [3] залишок депо- 
зитних сертифікатів НБУ; [4] нерезиденти. 

Джерело: Bloomberg, ICU. 

 

Ліквідність залишається стабільною 

Ліквідність в банківській системі несуттєво скоротилась, зменшившись 

на 0.16 млрд гривень до 74.20 млрд гривень. При цьому зменшення 

стосувалось і залишку коштів на кореспондентських рахунках банків, на 

0.04 млрд гривень до 41.36 млрд грн, так і депозитних сертифікатів НБУ, 

загальний обсяг яких в обігу зменшився на 0.12 млрд гривень до 32.84 

млрд грн.  

Висновок: Бюджет зібрав 5.40 млрд гривень доходів у вівторок, 

але витрати вочевидь були дещо меншими, адже враховуючи ще 

0.33 млрд гривень коштів, що НБУ «влив» через валютний 

аукціон, ліквідність не зросла, а навпаки скоротилась. 

Враховуючи що учора був останній день щомісячних податкових 

платежів, а НБУ придбав на валютному аукціоні 34.8 млн доларів 

США, сплативши близько 0.89 млрд гривень, ліквідність може 

знову змінитися несуттєво, в залежності якої видаткової 

політики дотримувався Мінфін. 

Змінено графік аукціонів на грудень 

Мінфін розширив пропозицію валютних ОВДП в грудні, замінивши 

пропозицію однієї 2-річної облігації 13 грудня, на пропозицію ОВДП з 

терміном обігу 17, 18 та 20 місяців, а також додавши пропозицію 22-

місячних та 24-місячних облігацій на 20 грудня. При цьому, скасовано 

пропозицію 5-річних та 2-річних гривневих облігацій, що планувались на 

зазначені дати, відповідно.  

Висновок: Зазначений крок Мінфіну є цілком очікуваним, після 

заяв НБУ про перегляд планового показника золотовалютних 

резервів на кінець року, оскільки наступний транш МВФ не буде 

отримано цього року. Крім того, може бути перенесено на більш 

пізні строки отримання інших коштів в іноземній валюті. Тож 

зазначені зміни можуть бути спробою спільно з НБУ знайти 

новий баланс валюти, доступної для держави, та відповідно 

підтримки ЗВР. 

Результати аукціону: попит відсутній 

У вівторок відбувся вже четвертий поспіль аукціон, на якому Мінфін не 

розміщував ОВДП, або обсяг розміщення був незначним. При цьому, 

учора не було отримано жодної заявки від учасників ринку. Основною 

причиною може бути суттєве скорочення ліквідності, що підсилюється 

низькою привабливістю ставок на первинному ринку, а також 

незначними виплатами за ОВДП на користь ринкових інвесторів.  

Висновок: Негативний вплив могли зіграти і зміни в графік 

аукціонів, та розширення пропозиції валютних ОВДП в грудні. Це 

може призвести до концентрації попиту на цих облігаціях, а 

решта аукціонів можуть аналогічно до учорашнього не 

отримати жодної заявки. 

Тарас Котович, м.Київ, (044) 220-0120 дод.724 
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Валютний ринок 

 

 

 
RESEARCH INSIGHT 

Обмінний курс гривні до долара США 
на міжбанківському ринку 
(За 3 міс до 30 листопада 2016 р. включно) 

 
Нотатки: на графіку позначені цифрами середньозважені 
курси на 2-х попередніх інтервенціях НБУ (на купівлю та 
продаж іноземної валюти). Джерело: НБУ, Bloomberg, ICU. 
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Історія валютних індексів щодо української гривні оновлюється 

щоденно і доступна на сайті ICU. 

Відхилення1 ринкового курсу гривні від 
фундаментального рівня2 (%) 
(За 3 міс до 30 листопада 2016 р. включно) 

 
Нотатки: [1] "+" переоцінка, "-" недооцінка; [2] розрахо-
вується по індексам гривні, що скориговані на споживчу 
інфляцію та інфляцію цін виробників. Джерело: ICU. 
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Обмінний курс гривні до долара США 
на готівковому ринку 
(За 3 міс до 30 листопада 2016 р. включно) 

 
Джерело: НБУ. 
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Купівля Продаж

Індикатори ринку (за 30 листопада 2016 р.) 

  Останнє 

значення 

1 день 

∆ (%) 

7 днів  

∆ (%) 

30 днів 

∆ (%) 

1 січня 

∆ (%) 

ОБМІННІ КУРСИ (ДО ДОЛАРА США, КРІМ ЄВРО ТА ФУНТА) 

Гривня 25.5550 -0.20 -0.21 +0.29 +6.36 

Долар
1
 101.500 +0.56 -0.20 +3.20 +2.91 

Євро 1.0589 -0.57 +0.34 -3.60 -2.51 

Ієна 114.4600 +1.85 +1.72 +9.28 -4.79 

Фунт
2
 1.2506 +0.10 +0.51 +2.63 -15.13 

Юань 6.8894 -0.22 -0.43 +1.63 +6.09 

Рубль 64.1068 -1.53 -0.25 +1.91 -11.60 

Нотатки: [1] DXY, індекс долару США; [2] фунт стерлінгів. 

Джерело: Bloomberg, ICU. 
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EQUITY RATING DEFINITIONS 
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Hold: Forecasted 12-month total return 0% to 20% 
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DEBT RATING DEFINITIONS 

Buy: Forecasted 12-month total return significantly greater than that of relevant benchmark 

Hold: Forecasted 12-month total return is in line with or modestly deviates from relevant benchmark 

Sell: Forecasted 12-month total return significantly less than that of relevant benchmark 
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