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 Попередні дані Аналітичного огляду НБУ “Оцінка стану платіжного балансу України. Лютий 2012”. 

2
 За оперативними даними НБУ. 

За офіційним повідомленням НБУ, у березні обсяги попиту та 

пропозиції іноземної валюти за безготівковими операціями були майже 

збалансованими. Унаслідок цього чистий попит за ними зменшився до 

44,5 млн. дол. США порівняно з 490 млн. дол. США у лютому. 

Об’єктивним підґрунтям зазначених зрушень були чисті надходження 

іноземної валюти від нерезидентів, обсяг яких у березні перевищив 

0,8 млрд. дол. США (в еквіваленті). 

Сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу
1
  в 

лютому 2012 року було від’ємним та становило 1270 млн. дол. США (у 

лютому 2011 року – “мінус” 1340 млн. дол. США). 

Cальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій у 

лютому 2012 року було сформовано додатним на рівні 1215 млн. дол. 

США (у лютому 2011 року додатне в сумі 2704 млн. дол. США). 

За таких умов Національний банк України здійснював інтервенції 

лише з купівлі іноземної валюти (додатне сальдо становило 

152,5 млн. дол. США (в еквіваленті)). 

Міжнародні резерви у березні зросли на 0,3% до 31,13 млрд. дол. 

США
2
. На їхню динаміку, крім проведення інтервенцій, впливало 

надходження коштів від розміщення Урядом України ОВДП в 

іноземній валюті, планові платежі Уряду України з погашення та 

обслуговування державного та гарантованого державою боргу, а також 

курсова переоцінка. 

Уже котрий місяць поспіль представники НБУ запевняють 

нас у тому, що немає жодних підстав для занепокоєння: валютний 

курс стабільний, ліквідність росте і навіть у березні резерви 

збільшилися за рахунок додатних інтервенцій. 

До Вашої уваги: 

Коментар директора Департаменту з управління валютним резервом 

та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку 

України О.А. Дубихвоста щодо стану резервних активів України. 

Коментар директора Генерального департаменту грошово-кредитної 

політики Національного банку України О.А. Щербакової щодо ситуації 

на валютному ринку України. 

Однак слід зазначити, що не все так гладко. 

Аналіз структури інтервенцій показує що з початку року 

жодного разу сальдо доларових інтервенцій не набуло додатних 

значень, а позитивного сальдо інтервенцій (усі валюти) в березні 

було досягнуто лише завдяки викупу НБУ з міжбанківського ринку 

євро. До того ж, зі слів О.А. Дубихвоста останній раз НБУ продавав 

валюту лише у січні, що у свою чергу суперечить офіційній статистиці 

НБУ. 

У розрізі валют інтервенції НБУ мали такий вигляд: 

 

Міжнародні резерви та динаміка інтервенцій НБУ 

в 2009 – 2012 рр. 

 
Джерело: НБУ  Розрахунки: ІЕЕ 

Структура валютних інтервенцій НБУ та динаміка 

міжнародних резервів, у 2012 році, млрд. дол. США  

 
Джерело: НБУ  Розрахунки: ІЕЕ 

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США  

у 2009 – 2012 рр. в рамках можливого діапазону 

відхилень від міжбанківського курсу +/-2% 

 
Джерело: НБУ  Розрахунки: ІЕЕ 

 

Валюта, млн. од. Купівля Продаж Сальдо

Долари  США 0

Євро 0

Англійські фунти 0

Швейцарські франки 0

Австралійські долари 114 114

Інші валюти 0

Усі валюти, у дол. еквіваленті 152,5

ВАЛЮТНИЙ РИНОК Березень 2012 

 

місячний огляд 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=110200&cat_id=72992
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=110200&cat_id=72992
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=110200&cat_id=72992
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=110642&cat_id=72992
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=110642&cat_id=72992
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=110642&cat_id=72992
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 Згідно з постановою Національного банку від 30.04.2009 № 264 "Про внесення зміни до Положення про встановлення 

офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів" значення офіційного курсу гривні до долара США 

встановлюється на рівні курсу, що визначається як середньозважений курс продавців та покупців на міжбанку, який сформувався за 

попередній робочий день, з можливістю відхилення +/- 2 відсотки. 

 

Зважаючи на зазначене, заяви представників НБУ виглядають 

як передвиборчі маніпуляції свідомістю. 

Таким чином досить зрозумілою виглядає девальвація 

безготівкового курсу гривні до долара США на тлі заявленої НБУ 

збалансованості на валютному ринку. 

Середньозважений курс гривні до долара США на 

міжбанківському ринку девальвував на 0,4 % з 7,9997 грн./дол. США 

на кінець лютого до 8,0313 грн./дол. США на кінець березня. За таких 

умов девальвація в березні повністю знівелювала ревальвацію курсу на 

міжбанківському ринку в лютому, й за підсумком місяця 

середньозважений курс гривні до долара США на міжбанківському 

ринку досяг свого рівня на кінець січня. 

Позитивом у цьому випадку є функціонування валютного ринку в 

березні в умовах відсутності втручання з боку регулятора при тому, що 

НАК купував валюту для розрахунків за газ на міжбанку. 

Офіційний курс гривні до долара США
3
 на кінець місяця 

залишився на рівні лютого – 7,9867 грн./дол. США. 

У березні, на противагу тенденції відновлення довіри до 

національної валюти, що розпочалася наприкінці 2011 року, на 

готівковому ринку ситуація погіршилася: відновилося зростання 

попиту на іноземну валюту (до 1,7 млрд. дол. США проти 1,4 млрд. 

дол. США у лютому) при одночасному збільшенні пропозиції (до 1,2 

млрд. дол. США проти 1,1 млрд. дол. США у лютому). Однак темп 

зростання попиту був вищим, ніж темп зростання пропозиції (21,2% 

проти 12,6% відповідно). Як наслідок, за підсумком місяця від’ємне 

сальдо продажу/купівлі готівкової валюти населенням зросло на 

46% (скорочення на 33% у лютому) і становило 544,1 млн. дол. США 

(372,7 млн. дол. США у лютому).  

Готівкова гривня за операціями з продажу доларів США 

девальвувала на 0,3% – з 8,017 грн./дол. США на кінець лютого до 

8,043 грн./дол. США на кінець березня. 

Офіційний курс гривні до євро у березні ревальвував на 1,4% – з 

10,7453 грн./євро на кінець лютого до 10,5999 грн./євро на кінець 

березня, що зумовлено ревальвацією долара США відносно євро на 

міжнародних валютних ринках (долар США ревальвував на 1,35% – з 

1,345 дол. США/євро на кінець лютого до 1,327 дол. США/євро на 

кінець березня). 

Очікування незмінні: регулювання курсу шляхом 

проведення валютних інтервенцій, прийняття нових нормативних 

актів, скорочення валютних резервів. 

 

 

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США, 

середньозваженого курсу на міжбанку та 

готівкового курсу гривні до долара США  

у 2010 – 2012 рр.  

 

 
Джерело: НБУ  Розрахунки: ІЕЕ 

 

Операції та курс гривні до долара США на 

готівковому валютному ринку 

 
Джерело: НБУ  Розрахунки: ІЕЕ 

 

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США 

та до євро і динаміка курсу долара до євро на 

міжнародних валютних ринках у 2008 – 2012 рр. 
 

 
Джерело: НБУ  Розрахунки: ІЕЕ 
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Розрахунок економічно обґрунтованого курсу USD/UAH 

 

Методика розрахунку економічно обґрунтованого курсу USD/UAH. 

Розрахунковий економічно обґрунтований курс USD/UAH на кінець березня 2012 р. становив 9,7 грн./дол. США. 

Діапазон економічно обґрунтованого (справедливого) курсу гривні до долара США становить 9,3 – 10,2 грн./дол. США. 

 

Динаміка РЕОК, офіційного та розрахункового курсу гривні до долара США на кінець періоду в 2008-2012 рр. 

 

 
 

Відхилення від офіційного курсу грн./дол. США  в березні становило 18%. 

 

Відхилення офіційного курсу гривні до долара США від розрахункового в 2008-2012 рр., %  

(«+» – девальвація, «-» – ревальвація). 

 
 

Показник «відхилення» показує, наскільки офіційний курс гривні до долара США відрізняється від економічно обґрунтованого: 

ревальваційне відхилення означає переоцінку гривні відносно долара США та зростання девальваційних ризиків. 

Розрахунки свідчать, що, виходячи з поточної економічної ситуації, курс гривні до долара США повинен становити 

близько 10 грн./дол. США.  

  

http://iee.org.ua/files/overviews/valiutnij_rinok_february_2012.pdf
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