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Cвоп процентної ставки на індекс овернайт за характеристиками подібний до простого свопу процентної ставки

за винятком того, що плаваюча процентна ставка для свопу індексу овернайт розраховується як зважене на

час середнє значення індексу процентних ставок зі строком овернайт, що були зафіксовані протягом періоду,

для якого здійснюється розрахунок платежу.

На своп індексу овернайт поширюються усі норми, що визначені для простого свопу процентної ставки.

своп процентної ставки на індекс овернайт (UONIA)

для платника 

плаваючої 

ставки 

для платника 

фіксованої 

ставки 

справедлива вартість облігації 

з фіксованою ставкою купона 

справедлива вартість облігації 

з плаваючою ставкою купона (+) (–)

справедлива вартість облігації 

з фіксованою ставкою купона 

справедлива вартість облігації 

з плаваючою ставкою купона (–) (+)

отримання/сплата грошових потоків за 

облігацією з фіксованою ставкою купона 

сплата/отримання грошових потоків за 

облігацією з плаваючою ставкою купона 

Див. Порядок оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів, операції з якими здійснює НБУ, затверджений рішенням Правління 

НБУ від 13.07.2017 №437-рш (зі змінами).
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НБУ - платник 

плаваючої ставки 
𝐹𝑉𝐷 𝑂𝐼𝑆 = 𝐹𝑉𝐵 𝑓𝑖𝑥 − 𝐹𝑉𝐵 𝑓𝑙 = 

𝑗=1

𝑛

(𝐶𝐹𝑗 × 𝑒
−𝑖𝑡𝑗
𝑠 ×𝑡𝑗) − 𝑁 × (1 +

𝐼𝑓𝑙 ×𝑚

365
)

НБУ - платник 

фіксованої ставки 
𝐹𝑉𝐷 𝑂𝐼𝑆 = 𝐹𝑉𝐵 𝑓𝑙 − 𝐹𝑉𝐵 𝑓𝑖𝑥 = 𝑁 × (1 +

𝐼𝑓𝑙 ×𝑚

365
) − 

𝑗=1

𝑛

(𝐶𝐹𝑗 × 𝑒
−𝑖𝑡𝑗
𝑠 ×𝑡𝑗)

Див. Порядок оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів, операції з якими здійснює НБУ, затверджений рішенням Правління 

НБУ від 13.07.2017 №437-рш (зі змінами).
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спот-ставки для 

грошового ринку 𝑖𝑡𝑗
𝑠 = 𝑀𝑎𝑥 𝑆𝑡𝑗 − 𝑆  𝑑0 365 −

365

𝑑0
× 𝑙𝑛 1 +

𝐔𝐎𝐍𝐈𝐀0 × 𝑑0
365

, 0

Використовується припущення про наявність 

постійного (паралельного) спреду між спот-ставками 

ринку облігацій та грошового ринку

Див. Порядок оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів, операції з якими здійснює НБУ, затверджений рішенням Правління 

НБУ від 13.07.2017 №437-рш (зі змінами).
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