
 

 Внутрішня ліквідність 2 

Ліквідність волатильна біля позначки у 100 млрд грн ....... 2 

Після відновлення у середу завдяки притоку коштів від 

Держказначейства та через кредити НБУ, -- минулого четверга 

загальний обсяг ліквідності у банківській системі скоротився на 3.27 

млрд, до 99.66 млрд грн (на ранок п’ятниці). І відтік спричинили 

переважно ті ж самі фактори – податкові платежі до бюджету та 

повернення кредитів НБУ. Негативне сальдо операцій ДКС склало 

1.62 млрд грн, тоді як обсяг кредитів овернайт зменшився на 0.70 

млрд. Крім того, 1.08 млрд НБУ вилучив через інші монетарні 

операції, найімовірніше продаючи валюту за запитом найкращого 

курсу. 2 

 Валютний ринок 3 

Гривня продовжує падіння ...................................................... 3 

На початку тижня гривня послабилася ще на 0.1%, до 28.5677 

грн/дол. Варто зазначити, що цей процес триває вже п’яту торгову 

сесію поспіль. Причиною послаблення є підвищений попит на 

валюту з боку імпортерів на тлі незначної її пропозиції з боку 

експортерів, які утримуються від продажу валюти, очікуючи 

подальшого послаблення гривні. На готівковому ринку долар можна 

було купити за 28.51 грн, продаж становив 28.36 грн/дол. Торгово-

зважений індекс національної валюти (очищений на індекси 

споживчих цін) знизився на 0.37% -- до 103.7. У річному вираженні 

торгово-зважений індекс на 1.55% нижчий за показник у 105.31 р/р. 3 

Додаток №1: Внутрішня ліквідність 4 
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Обмінний курс гривня / долар США 

(останні три місяця до 15 січня 2018 

включно) 

 
Джерело: Bloomberg. 
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Індикатори фінансових ринків  

(за 15 січня 2018) 

  Останнє 

значення 

1 день 

∆ (%) 

1 січня  

∆ (%) 

ВНУТРІШНЯ ЛІКВІДНІСТЬ 

Ключова оп.ставка НБУ (%) 14.50 +0bp +0bp 

Ставка овернайт (міжбанк) 13.70 -10bp +90bp 

Коррахунки банків (млн грн) 51,335 -2.24 +6.93 

Деп.сертифікати (млн грн) 46,859 -0.61 -19.35 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК 

Гривня/долар (міжбанк) 28.5650 +0.04 +1.76 

Обсяг торгів (млн дол) 114.44 -50.70 -53.93 

Індекс гривні (реальний,ІСЦ) 103.703 -0.34 -3.18 

Індекс гривні (реальний,ІЦВ) 164.401 -0.34 -3.18 

РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ 

       

Кредитно-дефолт.свопиCDS 340bp +0bp -92bp 

СВІТОВІ РИНОКВІ ІНДИКАТОРИ 

Індекс S&P 500 2,786.24 +0.67 +4.21 

Індекс MSCI EM 1,210.64 +0.20 +4.51 

Індекс долару США (DXY) 90.974 +0.00 -1.25 

Курс долар США / євро 1.2264 +0.51 +2.16 

Нафта WTI (долар/барель) N/A -100.00 -100.00 

Нафта Brent (долар/барель) 70.26 +0.56 +5.07 

Індекс CRB N/A   

Золото (долар/унція) 1,340.06 +0.16 +2.84 

Нотатки: . 

Джерело: Bloomberg, ICU. 
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 Внутрішня ліквідність 
Ставки на ринку резервних грошей 
(За 3 міс до 15 січня 2018 включно) 

 
Джерело: Bloomberg, ICU. 
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(%)

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

Ставка НБУ Овернайт (міжбанк)

Індикатори ринку (за 15 січня 2018) 

  Останнє 

значення 

1 день 

∆ (%) 

7 днів  

∆ (%) 

30 днів 

∆ (%) 

1 січня 

∆ (%) 

ДАНІ НБУ ЩОДО РИНКУ РЕЗЕРВНИХ ГРОШЕЙ (%) 

Ставка НБУ
1
 14.50 +0bp +0bp +0bp +0bp 

O/N ставка 13.70 -10bp +10bp +60bp +90bp 

O/N $ swap N/A N/A N/A N/A N/A 

ВНУТРІШНЯ ЛІКВІДНІСТЬ (МЛН ГРИВЕНЬ) 

Резерви
2
 51,335 -2.24 +38.71 -26.57 +6.93 

ДепСерт
3
 46,859 -0.61 -33.05 +221.3 -19.35 

Всього 98,194 -1.47 -8.23 +16.21 -7.46 

СТРУКТУРА ВЛАСНИКІВ ОВДП (МЛН ГРИВЕНЬ) 

НБУ N/A N/A N/A N/A N/A 

Банки N/A N/A N/A N/A N/A 

Резид-ти N/A N/A N/A N/A N/A 

Фіз.особи N/A N/A N/A N/A N/A 

Нерез-ти
4
 N/A N/A N/A N/A N/A 

Всього N/A N/A N/A N/A N/A 

ІНДИКАТИВНІ ДОХІДНОСТІ РИНКУ NDF (%) 

1 місяці 12.25 +3bp +7bp +284bp -356bp 

3 місяців 11.71 +9bp -7bp +46bp +78bp 

6 місяців 11.75 +4bp -1bp +17bp -66bp 

1 рік 11.74 -7bp -6bp -3bp -40bp 

РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ (%) 

CDS 5 р. 340 +0bp -87bp -95bp -92bp 

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 волатильна біля позначки у 100 млрд грн 

Після відновлення у середу завдяки притоку коштів від 

Держказначейства та через кредити НБУ, -- минулого четверга 

загальний обсяг ліквідності у банківській системі скоротився на 3.27 

млрд, до 99.66 млрд грн (на ранок п’ятниці). І відтік спричинили 

переважно ті ж самі фактори – податкові платежі до бюджету та 

повернення кредитів НБУ. Негативне сальдо операцій ДКС склало 1.62 

млрд грн, тоді як обсяг кредитів овернайт зменшився на 0.70 млрд. Крім 

того, 1.08 млрд НБУ вилучив через інші монетарні операції, 

найімовірніше продаючи валюту за запитом найкращого курсу. 

Залишки на коррахунках банків у НБУ скоротилися лише на 0.98 млрд, а 

загальний обсяг депозитних сертифікатів в обігу зменшився на 2.30 

млрд. Банки зменшили вкладення у двотижневі депсертифікати на 3.12 

млрд грн і лише незначну частину з них перевклали в одноденні 

інструменти. 

Погляд ICU: Попри те, що з початку року сальдо конвертації 

готівки у резервні гроші залишається позитивним, цих коштів є 

недостатньо для компенсації відтоків. Низький, а іноді близький 

до нуля рівень бюджетних витрат спричиняє постійний відтік 

коштів з банків, які змушені користуватися кредитами НБУ. На 

поточному тижні ліквідність може продовжити скорочення з 

тих же причин, а на наступному під тиском податкових платежів 

може сягнути рівня 90 млрд грн. 

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

 

mailto:alexander.valchyshen@icu.ua?subject=Re:ICU%20Daily%20Insight
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 Валютний ринок 
 

 

 
RESEARCH INSIGHT 

Обмінний курс гривні до долара США 
на міжбанківському ринку 
(За 3 міс до 15 січня 2018 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

Гривня продовжує падіння 

На початку тижня гривня послабилася ще на 0.1%, до 28.5677 грн/дол. 

Варто зазначити, що цей процес триває вже п’яту торгову сесію поспіль. 

Причиною послаблення є підвищений попит на валюту з боку імпортерів 

на тлі незначної її пропозиції з боку експортерів, які утримуються від 

продажу валюти, очікуючи подальшого послаблення гривні. На 

готівковому ринку долар можна було купити за 28.51 грн, продаж 

становив 28.36 грн/дол. Торгово-зважений індекс національної валюти 

(очищений на індекси споживчих цін) знизився на 0.37% -- до 103.7. У 

річному вираженні торгово-зважений індекс на 1.55% нижчий за 

показник у 105.31 р/р.  

Євро продовжив посилюватися на світових валютних ринках на тлі 

новин про те, що ЄЦБ може розпочати скорочення програми кількісного 

пом’якшення вже на початку року. Крім того, єдина європейська валюта 

отримала підтримку завдяки інформації, що Ангела Меркель суттєво 

просунулась у питанні формування коаліції у Німеччині. На початку 

тижня євро посилився на 0.5%, до 1.2264 дол/євро. 

У грудні базова інфляція у США прискорилася до 1.8% р/р, порівняно з 

1.7% р/р у листопаді, а роздрібні продажі виросли на 0.4% м/м. Проте 

сильна макроекономічна статистика не надала значної підтримки 

долару, який перебував під тиском підвищення єдиної європейської 

валюти. За підсумками торгової сесії, індекс американського долара 

(DXY) залишився на рівні 90.974.  

Китайський юань продовжив ралі, піднявшись ще на 0.5% до 6.4371 

юань/дол, найсильнішого рівня з листопада 2015 року. Китайська 

валюта отримала підтримку завдяки декільком чинникам, серед яких: 1) 

рішення ЦБ Німеччини включити юань у перелік резервних валют, 2) 

рішення ЦБ Китаю зміцнити базовий обмінний курс до максимального 

рівня за три останні місяці і 3) новина про те, що профіцит торгового 

балансу Китаю зі США у 2017 році підвищився на 13%, до 291 млрд 

доларів. 

На тлі слабкого долара на світових валютних ринках, а також високих 

цін на нафту, які залишаються близькими до 3-річного максимуму, 

російський рубль також посилився проти долара -- на 0.4%, до 56.3688 

руб/дол. 

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

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

Історія валютних індексів щодо української гривні оновлюється 

щоденно і доступна на сайті ICU. 

 

Відхилення1 ринкового курсу гривні від 
фундаментального рівня2 (%) 
(За 3 міс до 15 січня 2018 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 15 січня 2018 включно) 

 
Джерело: НБУ. 
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Купівля Продаж

Індикатори ринку (за 15 січня 2018) 

  Останнє 

значення 

1 день 

∆ (%) 

7 днів  

∆ (%) 

30 днів 

∆ (%) 

1 січня 

∆ (%) 

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

Гривня 28.5650 +0.04 +1.24 +3.16 +1.76 

Долар
1
 90.974 +0.00 -1.50 -3.15 -1.25 

Євро 1.2264 +0.51 +2.48 +4.38 +2.16 

Ієна 110.5400 -0.47 -2.25 -1.83 -1.91 

Фунт
2
 1.3792 +0.47 +1.65 +3.54 +2.06 

Юань 6.4371 -0.49 -0.96 -2.61 -1.07 

Рубль 56.3688 -0.40 -1.33 -4.07 -2.29 

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

Джерело: Bloomberg, ICU. 
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Додаток №1: Внутрішня ліквідність 
 

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

 

 

 

Графік 2. 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. 

 

 

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

 

Джерело: НБУ, ICU. 
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