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ФІНАНСОВИЙ ЩОДЕННИК МАЄ ВИКЛЮЧНО ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ.  READ FIRST THE DISCLOSURES SECTION FOR IMPORTANT DISCLOSURES 
AND ANALYST CERTIFICATION 

 

Обмінний курс гривня / долар США 

(останні три місяця до 6 липня 2017 р. 
включно) 

 
Джерело: Bloomberg. 
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Індикатори фінансових ринків  

(за 6 липня 2017 р.) 

  Останнє 

значення 

1 день 

∆ (%) 

1 січня  

∆ (%) 

ВНУТРІШНЯ ЛІКВІДНІСТЬ 

Ключова оп.ставка НБУ (%) 12.50 +0bp -150bp 

Ставка овернайт (міжбанк) 10.80 +0bp +20bp 

Коррахунки банків (млн грн) 38,036 -2.35 -23.52 

Деп.сертифікати (млн грн) 65,725 +1.95 +5.60 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК 

Гривня/долар (міжбанк) 26.0600 -0.15 -3.84 

Обсяг торгів (млн дол) 163.62 -11.81 -3.54 

Індекс гривні (реальний,ІСЦ) 109.905 +0.00 +1.76 

Індекс гривні (реальний,ІЦВ) 169.390 +0.00 +0.60 

РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ 

       

Кредитно-дефолт.свопиCDS 585bp +0bp +0bp 

СВІТОВІ РИНОКВІ ІНДИКАТОРИ 

Індекс S&P 500 2,409.75 -0.94 +7.63 

Індекс MSCI EM 1,006.16 -0.37 +16.69 

Індекс долару США (DXY) 95.802 -0.51 -6.27 

Курс долар США / євро 1.1423 +0.63 +8.61 

Нафта WTI (долар/барель) 45.52 +0.86 -15.26 

Нафта Brent (долар/барель) 48.11 +0.67 -15.33 

Індекс CRB 174.43 +0.45 -9.39 

Золото (долар/унція) 1,225.27 -0.14 +6.34 

Нотатки: . 

Джерело: Bloomberg, ICU. 
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Внутрішня ліквідність 

Ставки на ринку резервних грошей 
(За 3 міс до 6 липня 2017 р. включно) 

 
Джерело: Bloomberg, ICU. 
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(%)

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

Ставка НБУ Овернайт (міжбанк)

Індикатори ринку (за 6 липня 2017 р.) 

  Останнє 

значення 

1 день 

∆ (%) 

7 днів  

∆ (%) 

30 днів 

∆ (%) 

1 січня 

∆ (%) 

ДАНІ НБУ ЩОДО РИНКУ РЕЗЕРВНИХ ГРОШЕЙ (%) 

Ставка НБУ
1
 12.50 +0bp +0bp +0bp -150bp 

Овернайт 10.80 +0bp -60bp -30bp +20bp 

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

Овернайт N/A N/A N/A N/A N/A 

Тиждень N/A N/A N/A N/A N/A 

1 місяць N/A N/A N/A N/A N/A 

2 місяці N/A N/A N/A N/A N/A 

3 місяці N/A N/A N/A N/A N/A 

ВНУТРІШНЯ ЛІКВІДНІСТЬ (МЛН ГРИВЕНЬ) 

Резерви
2
 38,036 -2.35 -30.94 -12.98 -23.52 

ДепСерт
3
 65,725 +1.95 +24.25 +1.04 +5.60 

Всього 103,761 +0.33 -3.90 -4.59 -7.33 

СТРУКТУРА ВЛАСНИКІВ ОВДП (МЛН ГРИВЕНЬ) 

НБУ 371,007 +0.00 +0.00 -1.10 +4.17 

Банки 270,677 -3.59 -3.54 -3.75 +57.06 

Резид-ти 21,501 -7.17 -7.18 -4.90 +37.14 

Нерез-ти
4
 6 -98.12 -98.12 -99.89 -99.90 

Всього 663,191 -1.79 -1.76 -3.07 +20.47 

ІНДИКАТИВНІ ДОХІДНОСТІ РИНКУ NDF (%) 

1 місяці 14.64 -101bp -19ppt -7bp -767bp 

3 місяців 14.44 -32bp +425bp +393bp -763bp 

6 місяців 13.47 -16bp -317bp +10bp -458bp 

1 рік 14.61 -6bp -157bp -22bp -138bp 

РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ (%) 

CDS 5 р. 585 +0bp +0bp -10bp +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 поступово відновлюється 

За підсумками середи загальний обсяг вільної гривні у банках зріс, але 

незначно, - попри великий притік від Державного казначейства у сумі 

2.04 млрд. Вплив автономних чинників склав 1.26 млрд грн, оскільки 

далися взнаки операції Держказначейства, що компенсували чималий 

відтік через скорочення готівки та інші операції. У той же час, НБУ 

абсорбував 0.91 млрд грн шляхом продажу валюти. І це призвело до 

того, що зростання ліквідності було незначним, лише 0.34 млрд грн. 

Залишки на коррахунках скоротилися на 0.91 млрд, оскільки банки 

збільшили обсяг коштів, вкладених у депозитні сертифікати на 1.26 млрд 

грн. При цьому банки зменшили вкладення у депсертифікати 

овернайт на 1.53 млрд грн і наростили обсяги двотижневих інструментів 

на 2.78 млрд грн. 

Висновок: НБУ був змушений задовольнити надлишковий попит 

у середу і абсорбувати частину гривневої ліквідності. Тому 

загальний обсяг вільної гривні змінився несуттєво. Але банки 

продовжили вкладатися у довші сертифікати, ймовірно 

очікуючи, що НБУ прийме рішення щодо чергового зниження 

облікової ставки. Рішення зберегти ставку на попередньому 

рівні може спричинити зворотній перетік коштів у сертифікати 

ОН. Однак, найбільш імовірно, що притік від Держказначейства 

та відновлення ліквідності не вплинуть суттєво на обсяги та 

структуру вільної гривні, залишивши переважну частину коштів 

у депсертифікатах.  

Анонс первинного аукціону 

Мінфін анонсував перелік облігацій, що плануються до розміщення 

наступного вівторка. З чотирьох інструментів, які включено в пропозицію, 

2-річні і 3-річні папери будуть ті ж самі що і минулого разу, а от піврічні 

та річні ОВДП будуть запропоновані вже на інших умовах.  

І саме вони (піврічні і особливо річні облігації) можуть отримати певний 

інтерес, оскільки планується дорозміщення середньострокових ОВДП з 

погашенням у липні наступного року. Річ у тім, що сплата купону за ними 

збільшує актуальну дохідність - вона складатиме близько 14.95% до 

погашення, якщо середньозважена дохідність буде на рівні 14.40%, як і 

під час аукціону два тижні тому. 

Висновок: Оскільки виплати учасникам ринку будуть незначними, 

то очікувати надзвичайного попиту не варто. Але певна 

кількість заявок буде. І концентруватимуться вони, 

найімовірніше, саме на 12-місячних інструментах, - із загальним 

обсягом попиту близько 200-300 млн грн. Дохідності 

залишатимуться на попередніх рівнях, оскільки НБУ вирішив не 

змінювати облікову ставку. Зміна ставок можлива лише на рівні 

кількох базисних пунктів. 

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 6 липня 2017 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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Ринок НБУ купівля НБУ продаж

 

Історія валютних індексів щодо української гривні оновлюється 

щоденно і доступна на сайті ICU. 

Відхилення1 ринкового курсу гривні від 
фундаментального рівня2 (%) 
(За 3 міс до 6 липня 2017 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 6 липня 2017 р. включно) 

 
Джерело: НБУ. 
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Купівля Продаж

Індикатори ринку (за 6 липня 2017 р.) 

  Останнє 

значення 

1 день 

∆ (%) 

7 днів  

∆ (%) 

30 днів 

∆ (%) 

1 січня 

∆ (%) 

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

Гривня 26.0600 -0.15 -0.08 -0.67 -3.84 

Долар
1
 95.802 -0.51 +0.18 -0.86 -6.27 

Євро 1.1423 +0.63 -0.16 +1.29 +8.61 

Ієна 113.2200 -0.04 +0.93 +3.48 -3.20 

Фунт
2
 1.2971 +0.29 -0.28 +0.46 +5.11 

Юань 6.8015 -0.01 +0.21 +0.09 -2.07 

Рубль 60.1374 +0.25 +1.21 +6.44 -2.28 

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

Джерело: Bloomberg, ICU. 
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Додаток №1: Внтурішня ліквідінсть 

 

Графік 1. Використання резервних грошей на банківських коррахунках в НБУ за останній звітний банківський день (млн грн) 

 

 

 

Графік 2. Використання резервних грошей на банківських коррахунках 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. 

 

 

Графік 3. Залишки за монетарними інструментами НБУ та чиста позиція комерційних банків проти НБУ (млрд грн) 

 

Джерело: НБУ, ICU. 
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Ця сторінка для нотаток 
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