
 

Внутрішня ліквідність та ринок облігацій 

Низький інтерес до ОВДП 

Минулого тижня Мінфін здійснив декілька значних боргових виплат 

за ОВДП, але зміг залучити лише невеликий обсяг коштів через нові 

розміщення. Тому за усіма категоріями інвесторів, крім НБУ, 

портфелі скоротилися. Цього тижня скорочення буде спостерігатися 

знову переважно в частині портфелю нерезидентів. 

Бюджет повертає ліквідність 

Саме боргові виплати стали тим ключовим грошовим потоком, що 

посприяв відновленню ліквідності. Цього тижня бюджет 

продовжуватиме витрачати наявний грошовий ресурс, тож 

ліквідність буде поступово зростати. 

Валютний ринок 

Курс гривні стабілізується 

Загалом відставка голови НБУ спровокувала лише короткочасну 

хвилю попиту на валюту, і в цілому курс стабілізувався близько 27 

грн/$. Але цього тижня коливання можуть повернутися через процес 

призначення нового очільника НБУ. 

Макроекономіка 

Споживча інфляція почала зростати з травневого 

мінімуму 

У червні після тривалого спадаючого тренду загальна інфляція 

прискорилася до 2.4% р/р. Надалі інфляція продовжить поступово 

зростати, але залишатиметься нижче цільового коридору НБУ майже 

до кінця року. Це дає підстави НБУ ще трохи знизити процентну 

ставку. 
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ПОНЕДІЛОК, 13 ЛИПНЯ 2020 

 

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 10 липня 2020) 

  Останній  

рівень 

Зміна за  

тиждень (%) 

Зміна за  

рік1 (%) 

USD/UAH 27.0167 -0.63 +4.55 

EUR/USD 1.1300 +0.46 +0.44 

Індекс долара2 96.652 -0.54 -0.47 

Індекс гривні3 126.194 +0.22 +0.60 

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 10 липня 20201) 

  Останній  

рівень 

Зміна за  

тиждень (%) 

Зміна за  

рік2 (%) 

НБУ 324,577 +0.00 -3.72 

Банки 402,572 -4.38 +16.87 

Резиденти3 28,180 -7.92 +19.35 

Фіз.особи4 6,955 -10.53 -23.84 

Нерезиденти5 96,676 -3.46 +50.30 

Всього 858,960 -2.84 +10.32 

Нотатки: [1] на початок дня [2] зміна за останні 12 місяців; [3] 
юридичні особи  резиденти України (крім банків); [4] фізичні 
особи резиденти України; [5] нерезиденти-іноземні інвестори. 

Джерело: НБУ, ICU. 

 

 

Операції НБУ та банків з резервними 
грошима (за 10 липня 2020) 

  Останній  

рівень 

Зміна за  

тиждень 

(%) 

Зміна за  

рік1 (%) 

Ключова оп.ставка НБУ (%) 6.00 +0bp -1,150bp 

Ставка О/Н2 (міжбанк) 5.15 -47bp -1,108bp 

Ставка О/Н3 (грн/$ своп) N/A ... ... 

Коррахунки банків3 (млн грн) 39,656 -12.91 +11.86 

Деп.сертифікати4 (млн грн) 117,515 +19.15 +64.67 

Нотатки: [1] зміна за останні 12 місяців; [2] овернайт;  
[3] станом на 9 годину ранку [4] депозитні сертифікати НБУ на 
9 годину ранку. 

Джерело: НБУ, Bloomberg, ICU. 

 

 

Котирування ОВДП1 (за 13 липня 2020) 

Погашення Придбання Продаж 

6 місяців 12.50 9.00 

12 місяців 13.00 10.50 

Два роки 13.25 10.75 

Три роки 13.50 11.00 

12 місяців ($) 5.00 3.00 

Два роки ($) 6.00 3.50 

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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Внутрішня ліквідність та 
ринок облігацій 
Низький інтерес до ОВДП 

Минулого тижня Мінфін здійснив декілька значних боргових виплат за ОВДП, але зміг 

залучити лише невеликий обсяг коштів через нові розміщення. Тому за усіма 

категоріями інвесторів, крім НБУ, портфелі скоротилися. Цього тижня скорочення буде 

спостерігатися знову переважно в частині портфелю нерезидентів. 

Усього минулого тижня Мінфін виплатив 7.2 млрд грн та майже $672 млн за ОВДП, за 

якими переважно були платежі основної суми боргу. Тому такі виплати не пройшли 

непомітно для всіх категорій інвесторів. Але вони не поспішали купувати нові ОВДП, і 

Мінфін зміг залучити до бюджету лише 313 млн грн на аукціоні минулого тижня 

(детальніше в огляді розміщення). 

Найбільше скорочення у грошовому вимірі відбулося за банківським портфелем, адже 

саме банки володіли основною частиною і гривневих, і валютних ОВДП. Портфель 

банків скоротився минулого тижня на 18.6 млрд грн, тоді як небанківські установи та 

фізичні особи зменшили обсяг облігацій у своїй власності лише на 2.4 млрд та 0.8 млрд 

грн відповідно. А от нерезиденти, схоже, володіли не тільки гривневими, а й валютними 

облігаціями, котрі погашалися минулого тижня. Тож скоротили свої інвестиції  

на 3.2 млрд грн. 

Погляд ICU: Невизначеність щодо голови НБУ може додатково стимулювати 

нерезидентів до продажу ОВДП, але загалом це відбуватиметься звичним 

темпом без різкого скорочення портфеля. А от повернення вітчизняних 

інвесторів на первинний ринок буде залежати від того, за яким рівнем 

дохідності нерезиденти будуть готові виходити з гривневого боргу. Але 

обсяги розміщень можуть залишатися невеликими через відсутність 

потреби в Мінфіну підвищувати ставки та залучати більше коштів, маючи 

великі накопичення коштів на ЄКР. 

Тарас Котович, м.Київ, (044) 377-7040 дод.724 

   

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. 
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Графік 2. Валютні 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. 

 

Бюджет повертає ліквідність 

Саме боргові виплати стали тим ключовим грошовим потоком, що посприяв 

відновленню ліквідності. Цього тижня бюджет продовжуватиме витрачати наявний 

грошовий ресурс, тож ліквідність буде поступово зростати. 

Попри продаж валюти тижнем раніше минулого тижня НБУ знову більше купував 

валюту, але сальдо його операцій склало лише 2.5 млрд грн, що мало незначний вплив 

на загальний обсяг ліквідності в банківській системі. Додатково НБУ надав семи банкам 

5.1 млрд грн кредитів строком на п'ять років. 

Ключовий приплив коштів до ліквідності забезпечило Держказначейство. Сальдо його 

операцій було додатним для банківської системи і за підсумками тижня сягнуло  

19.5 млрд грн. Відбулося це зокрема тому, що в середу відбулися виплати за 

гривневими ОВДП у сумі 7.2 млрд грн, а от залучити на первинному ринку вдалося 

значно менше коштів (див. коментар вище). Саме ця виплата за підсумками середи 

збільшила приплив коштів у банківську систему до 9.7 млрд грн.  

А от коливання на валютному ринку не сприяли стабільності, і банкам доводилося 

збільшувати конвертацію резервів у готівку. Усього за тиждень вони конвертували 

додатково 9.7 млрд грн. 

Погляд ICU: Маючи 75.7 млрд грн залишків на ЄКР станом на початок місяця, 

уряд збільшив фінансування видаткових статей, і це дозволило ліквідності 

зрости до 162 млрд грн за підсумками тижня. Незважаючи на відсутність 

боргових виплат інвесторам, видатки з бюджету продовжать підтримувати 

ліквідність. Тож разом з викупом валюти НБУ, який може мати місце й цього 

тижня, загальний обсяг ліквідності зростатиме й далі. 

Тарас Котович, м.Київ, (044) 377-7040 дод.724 
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Графік 3. Використання резервних грошей на коррахунках банків в НБУ за останній тиждень (млн грн) 

 

 

 

Графік 4. Використання резервних грошей на коррахунках банків в НБУ за останні 90 днів (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. 

 

Валютний ринок 
Курс гривні стабілізується 

Загалом відставка голови НБУ спровокувала лише короткочасну хвилю попиту на 

валюту, і в цілому курс стабілізувався близько 27 грн/$. Але цього тижня коливання 

можуть повернутися через процес призначення нового очільника НБУ. 

Курс гривні минулого тижня коливався близько рівня 27 грн/$, до того ж більшу частину 

тижня був нижче нього. І лише в п'ятницю послабився до 27.02 грн/$ або на 0.6% за 

тиждень.  

Після чималого продажу валюти одразу після новин про відставку минулого тижня НБУ 

збільшив чистий викуп валюти в  резерви до $92млн, і обійшовся без продажу. 

Погляд ICU: Цього тижня ринок продовжить коливатися близько 27 грн/$, до 

30 копійок у кожен бік. Головний чинник, що впливатиме на ринок, - призначення 

нового голови НБУ, тому вагомим буде як оприлюднення кандидатури, так і 

голосування у Верховній Раді. 

Тарас Котович, м.Київ, (044) 377-7040 дод.724 
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Графік 5. Показники міжбанківського валютного ринку, історія за останні три роки 

Обмінний курс гривня/долар США та обсяги інтервенцій НБУ 

 

Джерело: Національний банк України, Bloomberg, ICU. 

 

Макроекономіка 
Споживча інфляція почала зростати з травневого мінімуму 

У червні після тривалого спадаючого тренду загальна інфляція прискорилася до 2.4% 

р/р. Надалі інфляція продовжить поступово зростати, але залишатиметься нижче 

цільового коридору НБУ майже до кінця року. Це дає підстави НБУ ще трохи знизити 

процентну ставку. 

Споживчі ціни в червні зросли на 0.2% м/м, а в річному вимірі зростання прискорилося 

з 6-річного мінімуму в 1.7% р/р у травні до 2.4% р/р. Опубліковані Держстатом цифри 

дещо перевищили як наші очікування, так і консенсус прогноз Bloomberg (обидва - 2.0% 

р/р). Водночас базова інфляція в річному вимірі становила 3.0% р/р, залишаючися 

майже незмінною із січня. Обидва показники продовжили бути нижче цільового 

діапазону 5% +/- 1 п.п. вже півроку. 

Сплеск інфляції майже повністю був спричинений зростанням цін на продовольчі 

товари до 4.5% р/р з 2.3% р/р у травні. А це у свою чергу було забезпечено насамперед 

підвищенням темпів зростання цін на яйця до 55% р/р з 13% р/р та уповільнення темпів 

падіння цін на овочі до 12% р/р з 21% р/р у травні. Ці компоненти ІСЦ є дуже 

волатильними і динаміка зміни їхніх цін у червні відображала більшою мірою низьку 

базу порівняння минулого року.  

За іншими компонентами, як і раніше, ключову роль у низькій інфляції відігравало 

зниження цін на послуги ЖКГ (-12.2% р/р), паливо (-26.5% р/р) і одяг та взуття (-4.0% 

р/р).    

Хоча інфляція в річному вимірі залишилась низькою, останні декілька місяців зростання 

цін прискорилося – до 7-8% м/м ссат (сезонно скориговані аннуалізовані темпи 

зростання порівняно з попереднім місяцем) для загальної інфляції і до 4-5% м/м ссат 

для базової інфляції. 

Погляд ICU: Незначно перевищуючи наші очікування, червневі цифри загалом 

узгоджуються з нашим прогнозом прискорення інфляції до 4.2% р/р на кінець 

2020 р. Більші ризики, на нашу думку, пов'язані з потенційними змінами в 

монетарній політиці НБУ після відставки Я.В. Смолія.  
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Незважаючи на це, поточні низькі значення як загальної, так і базової інфляції 

надають додаткові аргументи для подальшого зниження ставок НБУ на 

наступному засіданні з монетарної політики, яке відбудеться 23 липня. 

Водночас, ми очікуємо, що наступний крок зниження ставки буде досить 

обережним - на 25-50 б.п., оскільки облікова ставка вже нижче оцінок 

нейтрального рівня (7%), а сезонно скориговані аннуалізовані темпи 

зростання цін останні місяці вже перевищують 5% (ціль НБУ), хоч і за рахунок 

найбільш волатильних компонентів ІСЦ.  

Однак цей прогноз наразі базується на оцінці функції реакції поточного складу 

Правління НБУ і є об’єктом значної невизначеності через процес призначення 

нового очільника центрального банку.   

Сергій Ніколайчук, м.Київ, (044) 377-7040 дод.721 

   

Графік 6. ІСЦ і Базовий ІСЦ, 3м к/с м/м ссат, %  Графік 7. ІСЦ і Базовий ІСЦ, р/р, % 

(сезонно скоригований аннуалізований темп зростання порівняно з 

попереднім місяцем – ковзне середнє за останні 3 місяці) 

 (темп зростання порівняно з відповідним місяцем попереднього року) 

 

 

  

 

Джерело: Держстат, ICU.  Джерело: Держстат, ICU. 
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Ця сторінка для нотаток 
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Телефон: +38 044 3777040  
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старший фінансовий аналітик,  

державний борг 

taras.kotovych@icu.ua 
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фінансовий аналітик,  

банківський сектор 

mykhaylo.demkiv@icu.ua 

Дмитро Дяченко  

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. 

 

http://www.icu.ua/
mailto:research@icu.ua
https://www.facebook.com/pages/ICU/148699395242028
https://www.youtube.com/channel/UC5iIHoHO9jOg903zplrCEkQ
https://twitter.com/ICU_UA
https://twitter.com/AlexsVMartyn
https://twitter.com/TKotovych
https://twitter.com/demkiv_m
https://twitter.com/Dm_Dyachenko

