ВАЛЮТНИЙ РИНОК
– Что ты хочешь? – Я хочу убить время.
– Время очень не любит, когда его убивают.
У вересні ситуацію на валютному ринку вже з перших днів
місяця було обумовлено ефектом від проведеного НБУ
довготермінового рефінансування банків та відновленням ділової
активності.

місячний огляд

Вересень 2012

Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес».
Міжнародні резерви та динаміка інтервенцій НБУ
в 2009 – 2012 рр.

Довідково. 31.08.2012 відбулося проведення тендера рефінансування банків
загальним обсягом 3,8 млрд. грн. за середньозваженою ставкою 7,5% строком на 1
рік.

Банківська система відреагувала зростанням попиту на валюту
(пропозиція долара практично зникла), в результаті чого
котирування досягли значення 8,2 грн./дол. США.
НБУ уникав інтервенцій, однак від його імені гривню від
подальшої девальвації утримував Ощадбанк, який виходив на
ринок з пропозицією валюти.
Падінню гривні в свою чергу також завадило суттєве
скорочення ліквідності – у першій половині місяця коррахунки
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коливалися від 15,5 до 26,3 млрд. грн.
Структура інтервенцій НБУ в серпні 2012 р.
Структура валютних інтервенцій НБУ та динаміка
за видами валют, млн. од. валюти
міжнародних резервів у 2012 році, млрд. дол. США
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продажу (від’ємне Усі валюти, у дол. еквіваленті
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сальдо становило
1,5 млрд. дол. США – найбільше значення з вересня 2011 року (в
еквіваленті), з початку року – від’ємне на рівні 3,6 млн. дол. США
(в еквіваленті)).
Як бачимо, від’ємне сальдо інтервенцій сформовано в
основному за рахунок операцій з продажу євро та фунта, долари Джерело: НБУ Розрахунки: ІЕЕ
США НБУ не продавав.
Динаміка офіційного курсу гривні до долара США
Якщо говорити про ситуацію з ліквідністю, то впродовж місяця
в 2009 – 2012 рр. у рамках можливого діапазону
коррахунки були доволі стабільними – у другій половині місяця
відхилень від міжбанківського курсу +/-2%
зріс залишок коштів і на кінець вересня вони становили 22,8 млрд.
грн. Ця ситуація вказує на те, що НБУ робить спроби проводити
більш гнучку валютно-курсову політику – ліквідність абсорбує
валютний канал та, як не дивно, кредитний канал за рахунок
перевищення обсягів коштів до погашення над наданими
кредитами за тендерами на строк до 90 днів. У свою чергу сальдо за
мобілізаційними операціями у вересні було додатне.
Довідково. У вересні НБУ дещо активізував проведення мобілізаційних операцій:
залучено 26 млн. грн. (проти 7 млн. грн. у серпні) в основному за рахунок депозитних
сертифікатів строком 14 днів, причому 3 млн. грн. було погашено вже у вересні.
Таким чином цей інструмент діяв у бік зростання ліквідності за рахунок
переважання обсягів до погашення над обсягами залучення коштів. Станом на
05.10.2012 в обігу знаходилися депсертифікати обсягом 26 млн. грн.

Міжнародні резерви НБУ скоротилися на 2,5% та становили 29,3
млрд. дол. США на кінець місяця (в еквіваленті), що забезпечує
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фінансування майбутнього імпорту товарів та послуг протягом 3,3
місяця. На динаміку міжнародних резервів, на тлі від’ємних
інтервенцій на валютному ринку, вплинуло також дорозміщення
єврооблігацій обсягом 600 млн. дол. США, здійснення платежів з
обслуговування державного боргу, а також курсова переоцінка.
На міжбанку середньозважений курс гривні до долара США
девальвував на 0,74% (з початку року – девальвував на 1,14%) з
8,06 грн./дол. США на кінець серпня до 8,1203 грн./дол. США на
кінець вересня.
Слід зауважити: якщо НБУ і робить спроби підвищити
гнучкість гривні, то це радше поодинокі випадки: загальна
картина – це зростання ревальваційного відхилення офіційного
курсу від міжбанку, яке на кінець вересня становило 1,8%.
Офіційний курс гривні до долара США 1 за підсумками вересня
залишився на рівні попереднього місяця – 7,993 грн./дол. США (з
початку року девальвував лише на 0,04%).
Відхилення офіційного курсу грн./дол. США від
міжбанківського в 2012 р., %
(«-» ревальваційне, «+» девальваційне)
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На готівковому валютному ринку середньозважений курс за
операціями з продажу доларів США девальвував на 0,2% з 8,14
грн./дол. США на кінець серпня до 8,154 грн./дол. США на кінець
вересня (з початку року – девальвував на 1,1%).
Скорочення пропозиції валюти становило 31,6% до 1,1 млрд.
дол. США, у той час як попит знизився на 24,3% до 2,9 млрд. дол.
США. Відповідно від’ємне сальдо продажу/купівлі готівкової
валюти зросло порівняно з серпнем у 2,5 разу до 1,8 млрд. дол.
США, що є найбільшим значенням з вересня 2011 року (з початку
року від’ємне – 6,3 млрд. дол. США – проти 9,9 млрд. дол. США у
січні-вересні 2011 року).
Довідково. Про збереження девальваційних очікувань населення свідчить
тривала тенденція скорочення гривневих заощаджень та зростання валютних на
тлі зростання від’ємного сальдо продажу/купівлі іноземної валюти.
У вересні валютні депозити населення зросли на 2,9% до 171,3 млрд. грн.,
гривневі депозити скоротилися на 1,4% до 177,5 млрд. грн. Відбулося скорочення
готівки поза банками на 0,5% до 199,8 млрд. грн.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США,
середньозваженого курсу на міжбанку та готівкового
курсу гривні до долара США у 2010 – 2012 рр.
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Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та до
євро і динаміка курсу долара до євро на міжнародних
валютних ринках у 2008 – 2012 рр.
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Операції та курс гривні до долара США на готівковому
валютному ринку в 2008 – 2012 рр.
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Офіційний курс гривні до євро девальвував на 2,6% (з початку року ревальвував – на 0,1%) – з 10,03 грн./євро на кінець серпня
до 10,3 грн./євро на кінець вересня, що обумовлено девальвацією долара США відносно євро на міжнародних валютних ринках
(долар США девальвував на 2,6% – з 1,254 дол. США/євро на кінець серпня до 1,287 дол. США/євро на кінець вересня).
Ситуація на валютному ринку залишиться напруженою. Очікується, що НБУ продовжить стабілізацію курсу,
внаслідок чого скорочуватимуться міжнародні резерви. На готівковому ринку, в міру наближення парламентських виборів,
зростатимуть девальваційні настрої. Можливо, уряд робитиме спроби вийти на міжнародні боргові ринки, а НБУ –
відновити програму кредитування з МВФ.

1
Згідно з постановою Національного банку №264 від 30.04.2009 "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.
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