
 

Внутрішня ліквідність та ринок облігацій 

Україна успішно довипускає єврооблігації 

У п'ятницю Мінфін провів успішне дорозміщення єврооблігацій з 

погашенням у 2033 році на $600 млн за ставкою 6.2%. 

Нерезиденти знову купують ОВДП 

Минулого тижня Мінфін запропонував інвесторам ОВДП з 

погашенням у 2025 році, що раніше користувалися неабияким 

попитом нерезидентів. Це дозволило знову привабити цю категорію 

інвесторів, тож цього тижня збільшення їх портфеля триватиме, адже 

на аукціоні буде знову запропоновано цей же випуск. 

Ліквідність зростає через рефінанс НБУ 

Очікувана стриманість у державних видатках посилила відплив 

коштів з ліквідності в банківській системі, та лише кредити НБУ 

дозволили ліквідності в п'ятницю зрости за підсумками тижня. Цього 

тижня видатки з бюджету можуть бути більш активними, а НБУ 

підтримуватиме ліквідність як через кредити, так і валютний ринок. 

Валютний ринок 

Курс гривні посилюється 

Посилення гривні минулого тижня тривало, спираючись одразу на 

два джерела чинників, внутрішніх та зовнішніх, тож тиждень гривня 

закінчила на рівні 27.96 грн/$. І цього тижня посилення гривні може 

тривати через активність нерезидентів. 

Макроекономіка 

Споживча інфляція пришвидшується до 3.8% р/р 

У листопаді річна інфляція очікувано пришвидшилася через 

послаблення курсу, відновлення споживчого попиту, зарплат і цін на 

енергоносії в попередні місяці. У грудні інфляція має повернутися в 

цільовий діапазон, а наприкінці 1кв21 сягнути 6%. 

НБУ залишив ставку на 6% 

Очікувано, Правління НБУ вирішило залишити ставку без змін. Ми 

передбачаємо, що НБУ відкладе перше підвищення облікової ставки 

в новому циклі до липня 2021 р. 

 

 

Стислий виклад коментарів 

 

Фінансовий тижневик 

Іноземці знову купують борг України  
 

Фокус Сегменти Аналітики 

Україна Внутрішня ліквідність, 

державні облігації, 

валютний ринок, 

макроекономіка 

Сергій Ніколайчук 

Олександр Мартиненко 

Тарас Котович 

 

 

ПОНЕДІЛОК, 14 ГРУДНЯ 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 11 грудня 2020) 

  Останній  

рівень 

Зміна за  

тиждень (%) 

Зміна за  

рік1 (%) 

USD/UAH 27.9583 -1.10 +18.49 

EUR/USD 1.2112 -0.07 +8.82 

Індекс долара2 90.976 +0.30 -6.61 

Індекс гривні3 118.873 +0.76 -14.62 

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 11 грудня 20201) 

  Останній  

рівень 

Зміна за  

тиждень (%) 

Зміна за  

рік2 (%) 

НБУ 324,577 +0.00 -3.71 

Банки 461,733 -0.22 +40.07 

Резиденти3 37,377 +7.35 +40.94 

Фіз.особи4 8,776 -1.43 -11.04 

Нерезиденти5 77,041 +2.79 -28.39 

Всього 909,627 +0.41 +12.17 

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 11 грудня 2020) 

  Останній  

рівень 

Зміна за  

тиждень 

(%) 

Зміна за  

рік1 (%) 

Ключова оп.ставка НБУ (%) 6.00 +0bp -950bp 

Ставка О/Н2 (міжбанк) 5.47 +22bp -838bp 

Ставка О/Н3 (грн/$ своп) N/A ... ... 

Коррахунки банків3 (млн грн) 58,333 +9.98 -3.07 

Деп.сертифікати4 (млн грн) 102,031 -12.66 +8.33 

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 14 грудня 2020) 

Погашення Придбання Продаж 

6 місяців 10.50 9.00 

12 місяців 12.00 10.50 

Два роки 12.25 11.00 

Три роки 12.50 11.25 

12 місяців ($) 4.50 3.00 

Два роки ($) 5.00 3.25 

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 
Україна успішно довипускає єврооблігації 

У п'ятницю Мінфін провів успішне дорозміщення єврооблігацій з погашенням у 2033 

році на $600 млн за ставкою 6.2%. 

Вторинний ринок відкривався в п'ятницю на рівні 6.17% за цим випуском єврооблігацій. 

Проте оголошення довипуску спричинило незначне підвищення дохідностей за ними, 

хоча на фінальну вартість позики це не вплинуло. 

Стартові орієнтири були встановлені на рівні $500 млн обсягу випуску та 6.4% ставки 

дохідності за ними. Але протягом операції ціну було знижено до 6.2%, що фактично 

відповідало рівню котирувань на купівлю цього випуску на вторинному ринку, а обсяг 

збільшено до $600 млн.  

За попередніми оцінками обсяг коштів, що отримає бюджет, складе $670 млн. Разом із 

траншем макрофінансової допомоги ЄС, що був отриманий кількома днями раніше, це 

значно покращує фінансування бюджету та можливості збільшити обсяги видатків 

бюджету. 

Погляд ICU: Україна досить успішно скористалася тими можливостями, які 

були спричинені активним попитом на ризикові та високодохідні активи країн, 

що розвиваються, зокрема й на українські єврооблігації. Зниження ставок за 

ними спостерігалося ще з листопада, а в грудні призупинилося на рівні трохи 

вище 6%, тож очікувати ще кращих умов було досить ризиковано. Особливо з 

наближенням періоду різдвяних та новорічних свят. А отримання траншу ЄС 

на 600 млн євро додавало позитивних сентиментів для нової комерційної 

позики. 

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

Нерезиденти знову купують ОВДП 

Минулого тижня Мінфін запропонував інвесторам ОВДП з погашенням у 2025 році, що 

раніше користувалися неабияким попитом нерезидентів. Це дозволило знову 

привабити цю категорію інвесторів, тож цього тижня збільшення їх портфеля 

триватиме, адже на аукціоні буде знову запропоновано цей же випуск. 

Тоді як вітчизняні банки переважно цікавляться короткостроковими облігаціями, у 

нерезидентів значний попит викликають 4-річні ОВДП з погашенням у лютому 2025 

року. Схоже, що саме вони викупили більшість розміщених минулого тижня облігацій 

цього випуску.  

Усього Мінфін розмістив облігацій на 16 млрд грн, з яких гривневих - на 10 млрд грн 

(див. огляд аукціону). І більше ніж чверть гривневих коштів було залучено за 4-річними 

ОВДП.  

Нерезиденти минулого року були найбільш активні саме за цим випуском, який раніше 

був розміщений на майже 34 млрд грн за номіналом. За нашими оцінками, переважна 

більшість цього випуску знаходилась і надалі знаходиться в портфелі нерезидентів. 

Тому збільшення обсягу випуску дуже ліквідного інструменту, яким нерезиденти можуть 

активно торгувати за межами країни, не могло не привернути їхню увагу.  

Тож за підсумками тижня портфель іноземців зріс на 2.2 млрд грн до 77 млрд грн. 

mailto:alexander.valchyshen@icu.ua?subject=Re:ICU%20Daily%20Insight
https://bit.ly/3836GGD
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Погляд ICU: Пропозиція такого випуску й цього тижня привертатиме увагу 

нерезидентів, тож ми очікуємо, що портфель ОВДП у власності іноземців 

продовжить зростати. Цілком імовірно, що він перевищить 80 млрд грн саме 

завдяки цим ОВДП, які Мінфін може розмістити із ще трохи вищими ставками, 

ніж тиждень тому. 

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. 

 

   

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. 

 

Ліквідність зростає через рефінанс НБУ 

Очікувана стриманість у державних видатках посилила відплив коштів з ліквідності в 

банківській системі, та лише кредити НБУ дозволили ліквідності в п'ятницю зрости за 

підсумками тижня. Цього тижня видатки з бюджету можуть бути більш активними, а НБУ 

підтримуватиме ліквідність як через кредити, так і валютний ринок. 

Переважну частину минулого тижня тривав відплив коштів на бюджетні рахунки та в 

готівку на суму 4.7 млрд та 4.9 млрд грн відповідно за чотири дні. А загалом за тиждень 
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з рахунків Держказначейства було вилучено 0.9 млрд грн, бо в п'ятницю видатки 

активізувалися, а банки конвертували в готівку 6.5 млрд грн. 

І лише НБУ компенсував такий відплив одразу кількома шляхами. Знову банки 

отримали чималий обсяг кредитів рефінансування - загалом на 11 млрд грн строком до 

п'яти років. А на додачу НБУ знову купував валюту на ринку й через такі операції надав 

у банківську систему ще 2.2 млрд грн. 

Тому за підсумками тижня ліквідність усе-таки не скоротилася, а навіть зросла на 5.9 

млрд грн до 175 млрд грн. 

Погляд ICU: Короткочасна стриманість із бюджетними видатками навряд чи 

триватиме цього тижня після отримання одразу майже $1.8 млрд або 50 млрд 

грн фінансування із зовнішніх джерел (див коментар вище). Тому видатки з 

бюджету прискоряться, поступово повертаючи в банківську систему 

вилучені раніше через податки та позики кошти.  

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

 

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. 
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Валютний ринок 
Курс гривні посилюється 

Посилення гривні минулого тижня тривало, спираючись одразу на два джерела 

чинників, внутрішніх та зовнішніх, тож тиждень гривня закінчила на рівні 27.96 грн/$. І 

цього тижня посилення гривні може тривати через активність нерезидентів. 

Послаблення долара США до інших ключових валют світу було одним з головних 

чинників, що зіграли на користь гривні. Крім того, нові купівлі ОВДП нерезидентами (див. 

коментар вище) спричинили додатковий приплив валюти на ринок та підтримали 

гривню.  

Надлишкова пропозиція спонукала НБУ до купівлі валюти на ринку в резерви, і якщо в 

середу обсяг купівлі складав лише $9 млн, то в п'ятницю НБУ купив ще $70 млн, з яких 

частина коштів вже може бути й для аукціону цього тижня. 

Погляд ICU: Ми очікуємо, що валютний ринок знову перебуватиме під впливом 

зовнішніх чинників і під тиском нерезидентів, які знову продаватимуть 

валюту для купівлі ОВДП. Тому гривня може ще трохи посилитися, але 

залишиться близько 28 грн/$ впродовж цього тижня. А от пришвидшення 

видатків з бюджету та зменшення активності нерезидентів на 

передноворічних аукціонах стануть причиною чергового ослаблення в бік  

28.5 грн/$. 

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

 

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 пришвидшується до 3.8% р/р 

У листопаді річна інфляція очікувано пришвидшилася через послаблення курсу, 

відновлення споживчого попиту, зарплат і цін на енергоносії в попередні місяці. У грудні 

інфляція має повернутися в цільовий діапазон, а наприкінці 1кв21 сягнути 6%. 

Споживчі ціни в листопаді зросли на 1.3% м/м, а річна інфляція прискорилася до 3.8% 

р/р. Це дещо перевищило консенсусний прогноз Bloomberg та наші оперативні оцінки 
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(3.4% р/р). Базова інфляція також дещо прискорилася – до 3.9% р/р, а базовий ІСЦ у 

серпні зріс на 0.7% м/м.  

Майже повністю прискорення інфляції в річному вимірі було забезпечено двома 

групами. По-перше, зростання цін на продукти харчування пришвидшилося до 3.4% з 

1.6% р/р у жовтні. Пришвидшення спостерігалося майже за всіма категоріями 

продовольства. По-друге, темпи зростання цін на газ і послуги ЖКГ підвищилися до 

10.8% з 5.5% у жовтні. 

Погляд ICU: Місячні темпи зростання цін були найвищими з осені 2018 р. і дещо 

перевищили оцінки аналітиків. Однак загалом пришвидшення річної інфляції 

восени було достатньо очікуваним на тлі вичерпання статистичного ефекту 

низької інфляції  минулого року, послаблення обмінного курсу в попередні 

місяці, стрімкого відновлення зарплат і роздрібної торгівлі. 

Інфляція, найімовірніше, буде продовжувати зростати в найближчі місяці. У 

грудні ми очікуємо, що інфляція повернеться в цільовий діапазон, а наприкінці 

1кв21 сягне його верхньої межі 6%. Приблизно на цьому рівні буде коливатися 

протягом більшої частини 2021 р. У це прискорення інфляції ми закладаємо не 

тільки затухаючі ефекти низької м/м інфляції на початку 2020 р., але й 

підвищення мінімальної заробітної плати на 20% у січні, зростання світових 

цін на сировинні товари, зокрема ціни на продукти харчування, триваюче 

зростання цін на енергоносії та їх перенесення на внутрішні ціни на паливо, 

газ і комунальні послуги.  

Водночас є кілька факторів, через які інфляція буде трохи нижчою порівняно з 

нашим вересневим прогнозом, у якому інфляція вже в цьому році очікувалася 

більше 5%, а в наступному – більше 6%. По-перше, більш суворі карантинні 

заходи в 4кв20 та 1кв20 стримуватимуть зростання цін, особливо для 

контактних послуг, одягу та взуття. По-друге, ми покращили наші оцінки 

щодо курсу гривні з урахуванням більш м’яких фінансових умов для країн, що 

розвиваються, та сприятливіших умов торгівлі. По-третє, недоотримання 

офіційного фінансування та обмежена можливість запозичення коштів на 

внутрішньому ринку утримує уряд від значних фіскальних витрат наприкінці 

року принаймні порівняно із сумами, передбаченими Законом про державний 

бюджет. По-четверте, уряд відклав з липня на грудень 2021 р. наступний етап 

підвищення мінімальної заробітної плати до 6.5 тис грн. І, нарешті, ми 

відзначаємо виважену монетарну політику НБУ та нижчу ймовірність 

суттєвого монетарного послаблення в наступному році. Останній факт 

також підтверджується відносно заякореними інфляційними прогнозами та 

очікуваннями різних груп економічних агентів. 

Сергій Ніколайчук, м.Київ, (044) 377-7040 дод.721 
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Графік 6. ІСЦ, базовий ІСЦ та інфляційні цілі, р/р, %  Графік 7. ІСЦ і його основні компоненти, р/р, % 

(і загальна, і базова інфляція стрімко наближаються до цільового 

діапазону НБУ останні місяці) 

 (порівняно з жовтнем стрімко прискорилися ціни продовольчі товари, газ і 

послуги ЖКГ) 

 

 

 

Джерело: Держстат, ICU.  Джерело: Держстат, ICU. 

 

НБУ залишив ставку на 6% 

Очікувано, Правління НБУ вирішило залишити ставку без змін. Ми передбачаємо, що 

НБУ відкладе перше підвищення облікової ставки в новому циклі до липня 2021 р.  

Рішення НБУ відповідало нашим очікуванням і прогнозам більшості аналітиків та 

учасників різноманітних опитувань. За оцінками НБУ, така ставка на рівні 6% не змінює 

стимулюючий характер монетарної політики, що є важливим для відновлення 

економіки, і одночасно й надалі сприятиме збереженню помірних темпів інфляції. 

Комунікація щодо майбутніх рішень була збалансованою. НБУ вказав на можливість 

підвищення ставки в разі швидкої стабілізації епідемічної ситуації та відновлення 

економіки під дією фіскальних стимулів, зокрема підвищення мінімальної зарплати. Але 

й зауважив можливість надати економіці додатковий монетарний імпульс у випадку 

більш суттєвого негативного впливу пандемії на економіку та інфляцію. 

Погляд ICU: На відміну від жовтневого прогнозу НБУ, який передбачає перше 

підвищення облікової ставки в новому циклі у квітні, ми очікуємо 

відтермінування цього кроку до липня через низку причин. По-перше, 

інфляційний тиск зростає відносно повільно. По-друге, сукупний попит, 

імовірно, у 4кв20 та 1кв21 буде слабшим, ніж передбачалося раніше, через 

погіршення ситуації з пандемією COVID-19. По-третє, глобальне середовище з 

низьким рівнем інфляції та деяке посилення обмінного курсу завдяки 

покращенню зовнішньоекономічних балансів стримуватимуть інфляцію. По-

четверте, світові процентні ставки залишатимуться низькими принаймні 

протягом наступного року. І, нарешті, відновлення офіційного фінансування 

зменшує середньострокові ризики для зовнішньої стійкості та фінансової 

стабільності. 

Сергій Ніколайчук, м.Київ, (044) 377-7040 дод.721 
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Ця сторінка для нотаток 
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sergiy.nikolaychuk@icu.ua 

Олександр Мартиненко  
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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 
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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

