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Оновлюючи рекорди
ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ

СВІТОВИЙ РИНОК
Стрімке ралі на фондовому ринку США продовжувалося минулого
тижня, індекси торгових майданчиків знову оновили свої історичні
максимуми. Зокрема, індекс S&P 500 за підсумком минулого тижня
виріс на 1,5%, а за підсумком півтора місяців з початку року – на 5,0%.
Оптимізм інвесторів минулого тижня зміцнювався в міру надходження
економічної статистики. Практично всі основні показники, що вийшли
минулого тижня, виявилися кращими за прогнози аналітиків.
Індекс оптимізму в малому бізнесі США в січні оновив максимум
з 2004 року. Вищими від прогнозу виявилися січневі показники
роздрібних продажів та зростання споживчих цін. Сезонне зниження
промислового виробництва у січні виявилося слабшим прогнозів.
Глава Федеральної резервної системи (ФРС) США Джанет Йеллен в
ході слухань щодо фінансових послуг Палати представників американського Конгресу відзначила, що в цілому економіка США близька
до цілей, встановлених ФРС, маючи на увазі інфляцію на рівні близько 2% і повну зайнятість. ФРС буде продовжувати скорочувати обсяги
стимулювання економіки, але буде робити це поступово і звертати при
цьому увагу на статдані.
Ціни на нафту минулого тижня все ж пішли у спадний тренд. Інвестори
стурбовані сигналами про збільшення обсягів буріння і видобутку
нафти у США. Показник кількості працюючих нафтових вишок у США
підвищувався чотири тижні поспіль.
Динаміка курсу долара США щодо єдиної європейської валюти
минулого тижня була неоднорідною. В середині минулого тижня
ревальваційний тренд різко змінився на девальваційний, проте у
п’ятницю ревальвація відновилася, і за підсумком тижня долар подорожчав відносно євро. У п’ятницю 17 лютого торги по парі євро-долар
закрилися на позначці 1,0611 дол. США/євро.
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ІНДЕКСИ ФОНДОВИХ РИНКІВ
ост.
знач.

Індекс

тижн.
зміна

міс.
зміна
3,5%

з поч.
року

S&P 500 (CША)

2351,2

1,5%

FTSE 100 (ВБ)

7300,0

0,6%

0,7%

2,2%

152,6

1,0%

3,0%

4,0%

MXME (Сх. Євр.)
UX (Україна)
RTS (Росія)

5,0%

920,8

2,0%

7,4%

15,7%

1152,2

-1,0%

0,0%

0,0%

СИРОВИННІ РИНКИ
Товар

ост.
знач.

тижн.
зміна

Пшениця, дол./т

176,0

0,0%

Сталь, дол./т

міс.
зміна

з поч.
року

1,7%

1,7%

363,0

-8,1%

-8,1%

-6,4%

Нафта, дол./бар.

55,8

-1,6%

3,5%

-1,8%

Золото, дол./унц.

1235,2

0,1%

2,6%

7,3%

Джерело: Thomson Reuters
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МАКРОЕКОНОМІКА
Сільське господарство
У січні сільськогосподарське виробництво скоротилося на 2,4%. При
цьому виробництво у сільгосппідприємствах скоротилося на 2,9%, а
в господарствах населення – на 1,8%. Слід зауважити, що з січня по
травень розрахунки виробництва в сільському господарстві проводяться на основі даних, що стосуються продукції тваринництва.
У січні було зафіксовано зростання сільгоспвиробництва в семи областях: Волинській, Київській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій,
Черкаській та Чернігівській. Приріст виробництва в цих областях
відбувся переважно за рахунок сільськогосподарських підприємств.

ОСТАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
Показник

Значення

Зміна сільськогосподарського вироб-

-2,4

ництва в січні,% рік до року
Джерело: Державна служба статистики

РИНОК ОБЛІГАЦІЙ
14 лютого Мінфін провів планове розміщення облігацій внутрішньої
позики. Учасникам ринку було запропоновано шість видів державних облігацій з терміновістю від трьох місяців до трьох років. В
результаті аукціону до державного бюджету було залучено 1,739
млрд грн, учасники аукціону купили дво- та трирічні облігації.
На наступному аукціоні 21 лютого Мінфін планує запропонувати чотири види гривневих державних облігацій з терміновістю від трьох
місяців до одного року.
ОПЕРАЦІЇ НБУ
13 лютого НБУ виділив один кредит овернайт на суму 21 млн грн,
а 15 і 16 лютого – по одному кредиту овернайт на суму 50 млн грн.
Відсоткова ставка по кредитах рефінансування з терміновістю овернайт зберігається на рівні 16,00% річних.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОВДП
Вид
ОВДП

Серед.
зваж.
ставка

К-ть
поданих /
задовол.
заявок

Залуч.
сума,
млн
грн

14 лют.

686 дн.

15,40%

4/2

356,64

14 лют.

1064 дн.

15,49%

7/4

1382,64

Дата
аукціону

Джерело: Міністерство фінансів України

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Загальна сума депозитних сертифікатів НБУ, розміщених на минулому тижні, склала 38,1 млрд грн проти 68,5 млрд грн, розміщених
тижнем раніше. З них депозитні сертифікати овернайт склали 16,5
млрд грн. Процентні ставки за депозитними сертифікатами овернайт і на термін 14 днів зберігаються на рівні 12,00% річних і 14,00%
річних відповідно.
За підсумком тижня ліквідність банківської системи не змінилася,
оскільки зниження обсягу депозитних сертифікатів, що знаходяться
в обороті, було компенсовано збільшенням залишків на кореспондентських рахунках банков.

Джерело: НБУ

ІНДЕКС УБ
РИНОК АКЦІЙ
У понеділок , 13 лютого індекс Української біржі (УБ) досяг локального максимуму, закрившись на позначці 942,57 пункту. У наступні
дні динаміка індексу була неоднорідною, проте взяв гору низхідний
тренд. У п’ятницю 17 лютого торги закрилися на позначці 920,79
пункту, тижневе зростання індексу склало 2,0%, а з початку року –
15,7%.

Джерело: Thomson Reuters
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК
Минулого тижня динаміка курсу національної валюти була
неоднорідною, однак за підсумком тижня курс гривні зміцнився. У
п’ятницю 17 лютого курс склав 27,026 грн/дол. США.

ОБМІННИЙ КУРС (грн/дол. США)

У понеділок 13 лютого міжбанк торгувався в діапазоні 27,05/27,25
грн/дол. США, у вівторок 14 лютого – 27,10/27,30 грн/дол. США,
15-17 лютого – 26,95/27,05 грн/дол. США. Максимальні обсяги
продажів зафіксовані 16 лютого – 0,178 млрд дол. США (всі валюти), у тому числі тільки американської валюти було продано на суму
близько 0,143 млрд дол. США.
Загальний обсяг продажу валюти за минулий тиждень склав 0,771
млрд дол. США проти 0,738 млрд дол. США тижнем раніше.
Минулого тижня регулятор двічі виходив на аукціон з пропозицією
викупу валюти. У середу 15 лютого НБУ купив 33,2 млн дол. США,
задовольнивши всі заявки банків на цей день. 16 лютого учасники
ринку продали 28,4 млн дол. США. Середньозважений курс склав
26,990 грн/дол. США (15 лютого) та 26,996 грн/дол. США (16 лютого). В цілому з початку 2017 року НБУ продав 275,5 млн дол. США,
купівля валюти регулятором склала 214,9 млн дол. США.
МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
Протягом останніх трьох тижнів вартість міжбанківських кредитів
залишається незмінною. Ставки овернайт зберігаються на рівні 11,013,0% річних. Ставки тижневих і місячних ресурсів складають 12,013,0% річних і 12,5-15,0% річних відповідно.
Минулого тижня залишки на кореспондентських рахунках банків
збільшилися і весь тиждень перевищували 47 млрд грн. Станом на
ранок п’ятниці 17 лютого залишки склали 48,6 млрд грн.
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Показник
ВВП, %

2014

2015

2017

-9,9

2,0
(третій квартал)

Промислове виробництво,%

-13,4

2,4

Інфляція споживчих цін,% рік до
року

43,3

12,4

12,6

Інфляція цін виробників, % рік
до року

25,4

35,7

36,8

-1,7

-5,4

21,85

25,54

24,00

27,19

-4,7

0,2

Сальдо торгового балансу, млрд
дол. США
Офіційний обмінний курс,
середній за рік, грн./дол. США
Середньозважений
міжбанківський обмінний курс,
середній за рік, грн./дол. США
Середньозважений
міжбанківський обмінний курс, на
кінець року, грн./дол. США
Активи банківської системи,%
зростання
Джерело: Державна служба статистики, НБУ
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ДЕПАРТАМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Стадник Антон
Керівник департамента
+38 044 231 7046
anton.stadnik@fuib.com
Тимбай Марина
Управління торгових та брокерських операцій
+38 044 231 7053
marina.timbay@fuib.com
Ахтирко Євгенія
Аналітичний відділ
+38 044 231 7380
evgeniya.ahtirko@fuib.com

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО
ФІНАНСУВАННЯ ТА СТРУКТУРУВАННЯ
ТРАНЗАКЦІЙ

Зубро Сергій
Начальник управління
+38 044 231 7055
serhiy.zubro@fuib.com

УПРАВЛІННЯ ТРАНЗАКЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Гурбан Антон
Начальник управління
+38 044 231 7530
anton.gurban@fuib.com

СЛУЖБА КОМУНІКАЦІЙ

Кокоба Анна
Управління корпоративних комунікацій
+38 044 231 7252
anna.kokoba@fuib.com

При підготовці даного матеріалу використовувалася інформація з публічних джерел, що заслуговують, на наш погляд, довіри. Оцінки та прогнози, висловлені в цьому огляді, є приватною думкою
наших співробітників. Даний матеріал носить виключно інформаційний характер і не повинен
розглядатися як пропозиція до вчинення будь-яких угод з цінними паперами або як керівництво до
інших дій. Інформація дійсна тільки на дату публікації.
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