
 

Внутрішня ліквідність та ринок облігацій 

Нерезиденти продовжують купувати ОВДП 

Портфель нерезидентів зріс до 13.8 млрд грн за минулий тиждень і 

має достатньо перспектив продовжувати рости і надалі. 

Ліквідність вище 100 млрд грн 

Завдяки відшкодуванню ПДВ загальний обсяг ліквідності весь 

минулий тиждень знаходився вище рівня 100 млрд грн, але 

поступово скорочувався та у підсумку зосередився у депозитних 

сертифікатах. 

Валютний ринок 

Підвищення облікової ставки НБУ підтримає гривню 

Вищі реальні процентні ставки мають збільшити вкладення 

нерезидентів в ОВДП, що підвищить попит на гривню і, відповідно, 

підтримає її курс. 

Макроекономіка 

НБУ підвищив облікову ставку до 17% 

Причиною четвертого поспіль підвищення є вища за очікування НБУ 

інфляція у січні, а також відсутність суттєвих ознак послаблення 

інфляційних ризиків. Збереження високих темпів інфляції може мати 

наслідком подальше підвищення ставки. 

Нафтогаз відсудив у Газпрому $4.63 млрд 

Газпром зобов’язаний виплатити компенсацію за недопоставлені 

обсяги газу для транзиту, однак має намір подати апеляцію на 

рішення суду. 
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ФІНАНСОВИЙ ТИЖНЕВИК МАЄ ВИКЛЮЧНО ІНФОРМАЦІЙНЕ  
ПРИЗНАЧЕННЯ.  

READ FIRST THE DISCLOSURES SECTION (ON LAST PAGE) FOR IMPORTANT 
DISCLOSURES AND ANALYST CERTIFICATION 

READ FIRST THE DISCLOSURES SECTION FOR IMPORTANT DISCLOSURES 
AND ANALYST CERTIFICATION 

 

Індикатори валютного ринку 
(за 2 березня 2018) 

  Останній  

рівень 

Зміна за  

тиждень (%) 

Зміна за  

рік1 (%) 

USD/UAH 26.6250 -1.26 -2.04 

EUR/USD 1.2317 +0.18 +17.23 

Індекс долара2 89.935 +0.06 -12.00 

Індекс гривні3 111.001 +1.47 +2.00 

Нотатки: [1] зміна за останні 12 місяців; [2] індекс долара  
США (DXY); [3] реальний індекс гривні, розрахований по  
індексам споживчих цін. 

Джерело: НБУ, Bloomberg, ICU. 

 

 

Структура власників ОВДП  
(за 2 березня 2018) 

  Останній  

рівень 

Зміна за  

тиждень (%) 

Зміна за  

рік1 (%) 

НБУ 354,320 +0.00 -7.57 

Банки 343,542 -1.78 +35.32 

Резиденти2 26,666 -0.19 +11.72 

Фіз.особи3 1,877 +2.16 +1,494.72 

Нерезиденти4 13,805 +5.05 +119.74 

Всього 740,209 -0.75 +10.88 

Нотатки: [1] зміна за останні 12 місяців; [2] юридичні особи  
резиденти України (крім банків); [3] фізичні особи резиденти 
України; [4] нерезиденти-іноземні інвестори. 

Джерело: НБУ, ICU. 

 

 

Операції НБУ та банків з резервними 
грошима (за 2 березня 2018) 

  Останній  

рівень 

Зміна за  
тиждень 

(%) 

Зміна за  

рік1 (%) 

Ключова оп.ставка НБУ (%) 16.00 +0bp +200bp 

Ставка О/Н2 (міжбанк) 15.20 +40bp +300bp 

Ставка О/Н3 (грн/$ своп) N/A ... ... 

Коррахунки банків (млн грн) 66,879 +37.01 +45.80 

Деп.сертифікати3 (млн грн) 36,832 -23.79 -40.51 

Нотатки: [1] зміна за останні 12 місяців; [2] овернайт;  
[3] депозитні сертифікати НБУ. 

Джерело: НБУ, Bloomberg, ICU. 

 

 

Котирування ОВДП1 (за 5 березня 2018) 

Погашення Придбання Продаж 

6 місяців 17.00 15.75 

12 місяців 17.00 15.75 

Два роки 17.00 15.80 

Три роки 17.00 15.90 

12 місяців ($) 5.10 4.70 

Два роки ($) 5.30 5.00 

Нотатки: [1] повний перелік актуальних котирувань можна 
переглянути на сайті ICU. Джерело: ICU. 
 

 

http://www.icu.ua/ru/trade-operations/market-quotes
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5 березня 2018  Фінансовий тижневик НБУ підвищив облікову ставку до 17% 

Внутрішня ліквідність та 
ринок облігацій 
Нерезиденти продовжують купувати ОВДП 

Портфель нерезидентів зріс до 13.8 млрд грн за минулий тиждень і має достатньо 

перспектив продовжувати рости і надалі.  

Минулого тижня первинний ринок був досить спокійним. Перед рішенням НБУ щодо 

облікової ставки попит складав менше третини усіх боргових виплат і тому за 

підсумками аукціону до бюджету було залучено лише 0.99 млрд грн. Найбільший попит 

продовжують отримувати найкоротші, 3-місячні облігації, -- і ставки за ними зберігалися 

на рівні 16% річних, а їхні дохідності (див. графік 1) дещо нижче кривої справедливої 

вартості, яка розраховується НБУ. Детальніше – в огляді розміщення від 27 лютого. 

За підсумками минулого тижня нерезиденти збільшили портфель на 0.66 млрд грн, до 

13.8 млрд, продовжуючи вкладатися у гривневі інструменти. З метою обмеження 

короткострокових ризиків Міністерство фінансів зменшує розміщення облігацій з 

термінами погашення до шести місяців, а частка нерезидентів у загальному обсязі 

ОВДП в обігу залишається менше двох відсотків.  

   

Графік 1. Гривневі ОВДП: Історія розміщень та справедлива вартість цінних паперів 

Історія розміщення ОВДП на аукціонах за останні три роки: обсяг залучених 

коштів (млрд. одиниць валюти) та доходності (% річних) 

 Розрахункова крива дохідності ОВДП по даним НБУ проти результатів 

аукціонів Мінфіну 

 

 

 

Джерело: Міністерство фінансів України, ICU.  Джерело: Національний банк України, Міністерство фінансів України, ICU. 

 

Погляд ICU: Підвищення облікової ставки до 17% найімовірніше відобразиться 

на первинних розміщеннях ОВДП, а ставки в заявках на аукціон піднімуться і 

матимуть значно більший діапазон, ніж останнім часом. Однак Мінфін 

залишатиметься доволі консервативним і намагатиметься підвищити 

ставки відсікання лише на 20-50 б.п. Тим не менше, навіть таке підвищення 

ставок сприятиме збільшенню привабливості вкладень в ОВДП для 

нерезидентів, але через обмежену пропозицію вони будуть приділяти більше 

уваги вторинному ринку або довшим інструментам. До кінця березня можна 

очікувати зростання портфелю нерезидентів щонайменше до рівня 15 млрд 

грн. 

Тарас Котович, м.Київ, (044) 377-7040 дод.724 
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https://www.icu.ua/download/report/1770/ICUDebtInsight-20180227-Ukr.pdf
mailto:alexander.valchyshen@icu.ua?subject=Re:ICU%20Daily%20Insight
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Ліквідність вище 100 млрд грн 

Завдяки відшкодуванню ПДВ загальний обсяг ліквідності весь минулий тиждень 

знаходився вище рівня 100 млрд грн, але поступово скорочувався та у підсумку 

зосередився у депозитних сертифікатах. 

Минулий тиждень пройшов під впливом низького відтоку коштів у бюджет та очікування 

рішення НБУ щодо облікової ставки. У зв’язку із запланованим на четвер засіданням 

Правління НБУ, у цей день не проводилося розміщення двотижневих депсертифікатів, 

а банки не поспішали вкладати кошти у сертифікати строком на один день. І відповідно, 

минулої п’ятниці банки придбали понад 21 млрд грн двотижневих інструментів за 

ставкою 17% річних і таким чином збільшили вкладення у такі інструменти на 6 млрд 

грн у порівнянні з випуском, погашеним у четвер. Тому станом на ранок п’ятниці 

залишки коштів на коррахунках банків у НБУ сягнули найбільшого з кінця січня 

значення, 66.88 млрд грн (станом на 26 січня, також у день підвищення облікової ставки, 

було зафіксовано рекорд цього року, 71.46 млрд грн). Але вже наступного дня, після 

переміщення коштів у депозитні сертифікати, скоротились до 44.00 млрд грн. 

 

Графік 2. Використання резервних грошей на коррахунках банків в НБУ за останній тиждень (млн грн) 

 

 

Нотатки: [1] Інформація згідно щоденної звітності https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=38643651&cat_id=40807142 ; 
* операції репо, операції з купівлі/продажу державних облігацій України, інтервенції на валютному ринку, надання стабілізаційних кредитів, купівля-продаж іноземної 
валюти на умовах “своп”; ** ДКСУ – Державна казначейська служба України, ФГВФО – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; *** обсяг процентних платежів за 
користування кредитами Національного банку України, обсяг процентних платежів за депозитними сертифікатами Національного банку України, вплив операцій 
ліквідаторів банків за рахунками, відкритими в Національному банку України, операції Національного банку України як господарюючого суб’єкта в межах власного 
кошторису, а також вплив решти операцій, які не враховані в інших складових таблиці. Джерело: НБУ, ICU. 

 

Погляд ICU: Максимальний рівень ліквідності було зафіксовано минулого 

четверга, коли банки відклали придбання ОВДП на період після рішення щодо 

облікової ставки, а згодом вклали значні кошти у двотижневі депозитні 

сертифікати, які наразі стали більш привабливим короткостроковим 

інструментом, ніж ОВДП. Подібна структура ліквідності 

спостерігатиметься і найближчим часом, адже банки не відчуватимуть 

дефіциту гривні та збільшуватимуть короткострокові вкладення у 

депсертифікати та ОВДП за рахунок зменшення валютної позиції. 

Тарас Котович, м.Київ, (044) 377-7040 дод.724 
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https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=38643651&cat_id=40807142
mailto:alexander.valchyshen@icu.ua?subject=Re:ICU%20Daily%20Insight
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Валютний ринок 
Підвищення облікової ставки НБУ підтримає гривню 

Вищі реальні процентні ставки мають збільшити вкладення нерезидентів в ОВДП, що 

підвищить попит на гривню і, відповідно, підтримає її курс. 

Гривня розпочала минулий тиждень з невеликого послаблення проти долара, однак 

протягом наступних днів зміцнила свої позиції. Драйверами посилення національної 

валюти були підвищений попит на гривню серед нерезидентів, які продали валюту для 

придбання ОВДП майже на 660 млн грн, а також рішення НБУ підвищити облікову 

ставку до 17%.  

Минулого тижня гривня зміцнилася на 1.26% у номінальному вираженні, до 26.625 

грн/дол. Торгово-зважений індекс національної валюти (очищений на індекси 

споживчих цін) минулого тижня підвищився на 1.47%, до 111.0. У річному вираженні 

торгово-зважений індекс на 2% вищий за показник у 108.82 р/р. 

Погляд ICU: Найближчим часом гривня отримає підтримку від низки чинників, 

основні серед яких: (1) притік нерезидентів у гривневі активи, що збільшить 

попит на гривню, (2) слабкість долара на світових валютних ринках,  

(3) зниження цін на нафту, (4) фактор сезонності -- аграрії починають 

продавати валюту для фінансування потреб посівної і зростає попит на 

сталь на експортних ринках. Таким чином, існують усі передумови для 

подальшого зміцнення гривні упродовж цього місяця. 

Олександр Вальчишен, м.Київ, (044) 377-7040 дод.721 

Дмитро Дяченко, м.Київ, (044) 377-7040 дод.738 

Макроекономіка 
НБУ підвищив облікову ставку до 17% 

Причиною четвертого поспіль підвищення є вища за очікування НБУ інфляція у січні, а 

також відсутність суттєвих ознак послаблення інфляційних ризиків. Збереження 

високих темпів інфляції може мати наслідком подальше підвищення ставки. 

У січні темпи росту інфляції перевищили прогнозну траєкторію НБУ, прискорившись до 

14.1% р/р внаслідок вищих цін на пальне та продукти харчування, а також через 

послаблення гривні. Крім того, за попередніми даними, високі темпи інфляції 

збереглися також у лютому.  

НБУ зберіг прогноз інфляції на рівні 8.9% на кінець року, однак наголосив на збереженні 

інфляційних ризиків. Серед головних з них: підвищення інфляційних очікувань, значне 

зростання споживчого попиту, а також затримка чергового траншу МВФ. 

Погляд ICU: Підвищення облікової ставки на 450 б.п. з жовтня минулого року 

призвело до значного притоку нерезидентів в ОВДП, наслідком чого стало 

зміцнення національної валюти. Міцна гривня, у свою чергу, має певною мірою 

стримати зростання цін. Нацбанк попереджає, що не виключає підвищення 

ставки на наступних засіданнях, але ми вважаємо, що регулятор практично 

вичерпав можливість для подальшого її росту. Але перш ніж піти на спад, 

інфляційний тренд ще може продовжитись у наступні три місяці, тому ми не 

виключаємо можливості підняття ставки на наступному засіданні. 

Олександр Вальчишен, м.Київ, (044) 377-7040 дод.721 

Дмитро Дяченко, м.Київ, (044) 377-7040 дод.738 
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Нафтогаз відсудив у Газпрому $4.63 млрд 

Газпром зобов’язаний виплатити компенсацію за недопоставлені обсяги газу для 

транзиту, однак має намір подати апеляцію на рішення суду. 

Газпром підтвердив необхідність виплати $2.56 млрд на користь Нафтогазу, проте 

заявив, що не погоджується з рішенням суду і має намір «захищати свої права усіма 

законними методами».   

Крім того, Газпром ініціював розірвання контракту з Нафтогазом на постачання і 

транзит газу та повернув йому передоплату за березень. Нафтогаз розцінює відмову 

Газпрому від постачання як порушення договору і невиконання рішення суду. 

Погляд ICU: За нашими оцінками, сума компенсації у $2.56 млрд складає 

приблизно 75% коштів потрібних на імпорт природного газу у 2018 році, або 

4% очікуваного загального імпорту України у цьому році. Однак ми не 

виключаємо, що на Нафтогаз чекає чергова довга судова тяганина з 

Газпромом і перспектива отримати компенсацію може виявитись досить 

віддаленою. 

Олександр Мартиненко, м.Київ, (044) 377-7040 дод.726 
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5 березня 2018  Фінансовий тижневик НБУ підвищив облікову ставку до 17% 

Ця сторінка для нотаток 
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Київ, 01030 Україна 

Телефон: +38 044 3777040 WEB www.icu.ua     
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makar.paseniuk@icu.ua 

Роман Нікітов, ACCA директор 

roman.nikitov@icu.ua 

Руслан Кільмухаметов, директор 

ruslan.kilmukhametov@icu.ua 

Іван Швиданенко, директор 

ivan.shvydanenko@icu.ua 

Юрій Камарицький, віце-президент 

yuriy.kamarytskyi@icu.ua 

Руслан Патлавський, директор 

ruslan.patlavsky@icu.ua 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

Григорій Овчаренко,  

директор, управління активами 

Grigoriy.Ovcharenko@icu.ua 

Лілія Кубитович   

управління активами 

liliya.kubytovych@icu.ua 

 

ТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ 

Костянтин Стеценко  

керуючий партнер 

konstantin.stetsenko@icu.ua 

Сергій Бєляєв 

трейдер, ЦП з фіксованим доходом 

sergiy.byelyayev@icu.ua 

Віталій Сівач  

трейдер, ЦП з фіксованим доходом, валюти 

vitaliy.sivach@icu.ua 

Влад Сінані, директор  

стратегічний та корпоративний розвиток  

vlad.sinani@icu.ua 

Євгенія Грищенко  

продаж ЦП з фіксованим доходом 

yevgeniya.gryshchenko@icu.ua 

Богдан Воротілін  

фінансовий аналітик, АПК 

bogdan.vorotilin@icu.ua 

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Олександр Вальчишен  

керівник аналітичного департаменту  

alexander.valchyshen@icu.ua 

Олександр Мартиненко  

керівник підрозділу аналізу корпорацій, 

небанківський сектор  

alexander.martynenko@icu.ua 

Тарас Котович  

старший фінансовий аналітик,  

державний борг 

taras.kotovych@icu.ua 

Михайло Демків  

фінансовий аналітик, банківський сектор 

mykhaylo.demkiv@icu.ua 

Дмитро Дяченко  

молодший аналітик 

dmitriy.dyachenko@icu.ua 

Артем Гладченко  

молодший аналітик 
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ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: 

дилерська діяльність – AE 263019, брокерська діяльність – AE 263018, депозитарна діяльність депозитарної установи – АЕ 

286555, діяльність андерайтера – АЕ 263020. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / РОЗКРИТТЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Цю аналітичну публікацію підготовлено у ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» суто для інформаційних цілей для своїх клієнтів. Вона 

не є інвестиційною порадою або пропозицією продати чи купити будь-який фінансовий інструмент. Тоді як було вжито відповідних 

заходів, щоб опублікована інформація не була неправдивою чи вводила в оману, ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» не робить 

заяв, що вона є повною і точною. Інформація, що міститься у цій публікації, може бути змінена без жодних попереджень. Захист 

авторських прав та права на базу даних присутні в цій публікації, і її не може відтворити, поширити або опублікувати будь-яка особа 

для будь-яких цілей без попередньої згоди ТОВ «Інвестиційний капітал Україна». Усі права захищено. 

Будь-які інвестиції, згадані тут, можуть включати значний ризик, не обов’язково у всіх юрисдикціях, можуть 

бути неліквідними і не можуть бути прийнятними для всіх інвесторів. Вартість або дохід згаданих тут 

інвестицій можуть змінюватися або залежати від обмінного курсу. Історичні дані не можуть бути підставою 

для майбутніх результатів. Інвестори мають робити власні дослідження та приймати рішення, не 

покладаючись на цю публікацію. Лише інвестори зі значними знаннями й досвідом у фінансових питаннях, 

спроможні оцінити переваги та ризики, мають розглядати інвестиції в будь-якого емітента або ринок, а інші 

особи не повинні робити жодних дій на підставі цієї публікації. 

Будь-ласка надсилайте запит про додаткову інформацію із цього звіту на research@icu.ua. 
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