
 

Внутрішня ліквідність та ринок облігацій 

Зниження дохідностей ОВДП може зупинитися 

Минулого тижня дохідності за тримісячними облігаціями знизилися 

до 8.5%, але підвищення облікової ставки НБУ може змінити 

тенденцію і принаймні зупинити зниження ставок уже цього тижня. 

Незначні коливання ліквідності 
Загальний обсяг ліквідності в банківській системі продовжує 

коливатися близько 190 млрд грн з мінімальним впливом різних 

чинників, що збережеться і цього тижня. 

Валютний ринок 

Курс гривні зберігає рух на укріплення 

За минулий тиждень гривня посилилася і надалі зберігатиме 

тенденцію до укріплення, хоча НБУ стримуватиме такий рух. 

Макроекономіка 

НБУ підвищує ставку до 6.5% 

Після утримання облікової ставки на історично мінімальному рівні 6% 

з червня минулого року правління НБУ розпочало новий цикл 

підвищення ставки із кроку в 50 б.п. Імовірно, у квітні ставка знову 

буде підвищена до 7%. 
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ВІВТОРОК, 9 БЕРЕЗНЯ 2021 

 

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 5 березня 2021) 

  Останній  
рівень 

Зміна за  
тиждень (%) 

Зміна за  
рік1 (%) 

USD/UAH 27.7784 -0.69 +12.54 

EUR/USD 1.1915 -1.33 +6.03 

Індекс долара2 91.977 +1.21 -5.00 

Індекс гривні3 121.318 +1.49 -10.02 

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 5 березня 20211) 

  Останній  
рівень 

Зміна за  
тиждень (%) 

Зміна за  
рік2 (%) 

НБУ 322,077 +0.00 -1.06 

Банки 525,752 +0.07 +62.65 

Резиденти3 57,957 -3.30 +111.97 

Фіз.особи4 14,213 +2.43 +62.64 

Нерезиденти5 101,856 -0.80 -19.18 

Всього 1,022,094 -0.20 +26.03 

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 5 березня 2021) 

  Останній  
рівень 

Зміна за  
тиждень 

(%) 

Зміна за  
рік1 (%) 

Ключова оп.ставка НБУ (%) 6.50 +50bp -450bp 

Ставка О/Н2 (міжбанк) 5.14 +14bp -428bp 

Ставка О/Н3 (грн/$ своп) N/A ... ... 

Коррахунки банків3 (млн грн) 57,739 +4.95 -3.52 

Деп.сертифікати4 (млн грн) 135,728 -2.77 -26.05 

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 9 березня 2021) 

Погашення Придбання Продаж 

6 місяців 9.50 8.00 

12 місяців 11.50 10.00 

Два роки 12.00 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 
Зниження дохідностей ОВДП може зупинитися 

Минулого тижня дохідності за тримісячними облігаціями знизилися до 8.5%, але 

підвищення облікової ставки НБУ може змінити тенденцію і принаймні зупинити 

зниження ставок уже цього тижня. 

На першому аукціоні березня дохідності за 3-місячними ОВДП знизилися до 8.5%, що є 

мінімальним рівнем із грудня минулого року. Знижувалися ставки й за облігаціями з 

терміном обігу до 16 місяців, за якими були встановлені обмеження на обсяг 

розміщення.  

Але після рішення НБУ підвищити облікову ставку до 6.5% (див. коментар ни жче) спред 

ставок за ОВДП до облікової  звузився і за найкоротшим терміном обігу тепер становить 

лише 200 б.п., тоді як взимку сягав 400 б.п. Це може спонукати банки зменшити 

конкуренцію ставок, і якщо не розвернути, то зупинити  подальше зниження ставок. 

Погляд ICU: Сьогодні Мінфін розміщуватиме облігації, починаючи з піврічного 

терміну обігу, тож зниження ставок уже виглядає малоймовірним, особливо 

враховуючи очікування наступного підвищення облікової ставки вже у квітні. 

Тим не менш це навряд чи завадить Мінфіну залучити необхідний обсяг коштів 

сьогодні та сформувати запас коштів для виплат наступного тижня.  

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 грн) 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) 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. 

 

Незначні коливання ліквідності 

Загальний обсяг ліквідності в банківській системі продовжує коливатися близько 190 

млрд грн з мінімальним впливом різних чинників, що збережеться і цього тижня.  

За минулий тиждень загальний обсяг ліквідності в банківській системі скоротився на 2.8 

млрд грн та завершив тиждень на рівні 191 млрд грн. Ключовий вплив традиційно мала 

потреба в готівкових коштах, і у готівку банки конвертували 3.8 млрд грн резервів. 

Натомість, приплив з бюджетних рахунків був мінімальним, 0.3 млрд грн , а НБУ 

повернувся на валютний ринок і сплатив за викуплену валюту 0.6 млрд грн. 

Погляд ICU: Загалом ліквідність залишається стабільною з незначними 

коливаннями близько 190 млрд грн. Підтримало цей рівень і часткове 

рефінансування виплат за гривневим боргом, і операції НБУ на валютному 

ринку. Також цього тижня загальна ситуація з ліквідністю збережеться без 

різких коливань і особливої потреби в кредитах НБУ. 

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

 

Графік 3. Використання резервних грошей на коррахунках банків в НБУ за останній тиждень (млн грн) 
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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 стабілізаційни х 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 банк у 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 зберігає рух на укріплення 

За минулий тиждень гривня посилилася і надалі зберігатиме тенденцію до укріплення, 

хоча НБУ стримуватиме такий рух. 

Фактично три тижні НБУ не проводив інтервенцій на валютному ринку і повернувся на 

ринок лише в п'ятницю з викупом $20 млн. Такий крок дещо стримав укріплення, хоча 

особливого руху курсу на посилення не відбувалося. Загалом за тиждень гривня 

посилилася на 0.7% до 27.78 грн/$, і відбувалося це без припливу коштів від 

нерезидентів, які за минулий тиждень майже не змінили свої вкладення у гривневі 

ОВДП. 

Погляд ICU: Загалом курс гривні зберігає тяжіння до сезонного укріплення, і 

відбуватиметься воно, схоже, без особливої активності нерезидентів на 

ринку ОВДП. Тому цього тижня загалом курс залишиться в діапазоні 27.5-28.0 

грн/$ з поступовим рухом до рівня до нижньої межі цього діапазону. НБУ не 

дозволятиме активно укріплюватися через викуп надлишку пропозиції.  

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/$ та обсяги інтервенцій НБУ 

 

Джерело: Національний банк України, Bloomberg, ICU. 

 

Макроекономіка 
НБУ підвищує ставку до 6.5% 

Після утримання облікової ставки на історично мінімальному рівні 6% з червня 

минулого року правління НБУ розпочало новий цикл підвищення ставки із кроку в 50 

б.п. Імовірно, у квітні ставка знову буде підвищена до 7%. 

За оцінками НБУ, така траєкторія ставки узгоджується з поверненням інфляції в 

цільовий діапазон 5% +/- 1 в.п. у 1П22. Також НБУ відзначив прискорення інфляції в 

лютому, підвищення інфляційних очікувань, зростання цін на світових ринках сировини, 

зокрема на с/г продукцію та енергоносії, динамічне відновлення глобальної економіки 

та внутрішнього споживчого попиту, ефекти від минулорічного послаблення гривні. У 

якості ключового ризику майбутньої інфляційної динаміки НБУ вказав на подальшу 

зміну карантинних обмежень для протидії поширення пандемії, беручи до уваги 

вірогідність як покращення, так і погіршення ситуації. 

Комунікація щодо майбутніх рішень НБУ була досить яструбиною та сфокусованою на 

готовності продовжувати підвищення процентних ставок для обмеження 

фундаментального інфляційного тиску, стабілізації очікувань та приведення інфляції до 

цілі. 

Погляд ICU: Незважаючи на те що таке підвищення ставки передбачалося в 

січневому прогнозі НБУ, близько половини респондентів, за різними 

опитуваннями очікували, що НБУ знову залишить ставку на рівні 6%. 

Насамперед, такі очікування на тлі прискорення інфляції формувалися з 

урахуванням імовірного перенесення  підвищення облікової ставки на 

дохідності ОВДП та банківські ставки за кредитами, а також ситуації з 

вакцинуванням і станом пандемії в Україні.  

Ми в нашому грудневому «Макроекономічному огляді» також прогнозували, що 

НБУ відтермінує підвищення ставки до липня. Наше ключове припущення 

полягало в тому, що зміцнення обмінного курсу на початку року внаслідок 

сприятливих умов торгівлі та припливу портфельних інвестицій 

стримуватиме інфляційний тиск. Однак вихід НБУ з валютними 

інтервенціями в середині лютого суттєво пригальмував зміцнення гривні.  
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На нашу думку, підвищення ставки надасть додаткового імпульсу 

портфельним інвестиціям нерезидентам і відповідно підтримає зміцнення 

обмінного курсу. Тому, як і раніше, очікуємо протягом найближчих місяців курс 

на рівні 27 грн/$. 

Водночас навіть в умовах зміцнення обмінного курсу, враховуючи вказані НБУ 

проінфляційні фактори та його яструбину риторику, ставка, імовірно, буде 

підвищена до 7% у квітні. На користь такого рішення також говорять 

триваюче зростання цін на сировину, погіршення інфляційних очікувань у 

світі, підвищення на цьому фоні ставок за довгостроковими паперами 

Казначейства США та зниження ймовірності отримання в цьому році 

фінансування від МВФ. За умови реалізації ризику недоотримання офіційного 

фінансування НБУ може бути змушений підвищувати ставку навіть більше. 

Однак поки що, як і НБУ, ми очікуємо, що ставка на кінець року становитиме 

7%. 

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

 

Графік 6. Облікова ставка НБУ, % 

 

Джерело: НБУ, FOCUSECONOMICS, ICU  
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Ця сторінка для нотаток 
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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

