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30 квітня 2020 року

КОНТАКТНА ГРУПА ГРОШОВОГО ТА ВАЛЮТНОГО РИНКІВ
П’ятниця, 10 квітня 2020 року, 14:30−16:30
Засідання відбулось дистанційно з використанням сервісу Zoom
Узагальнені підсумки дискусії
Питання 1: Формування складу Комітету оверсайта Українського
індексу міжбанківських ставок (UIIR) (спікер Олександр Арсенюк начальник управління оперативного регулювання грошово-кредитного
ринку Департаменту відкритих ринків НБУ)
Під час розгляду питання учасникам Контактної групи грошового та
валютного ринків (далі – Контактна група) були представлені члени
Комітету оверсайта Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR)
(далі – Комітет оверсайта UIIR) від Національного банку України (далі –
Національний банк): Олег Чурій – заступник Голови, куратор блоку
“Ринкові операції”, Надія Мешенко – начальник Управління фінансових
та операційних ризиків, Віталій Ваврищук – директор Департаменту
фінансової стабільності, Олексій Романюк – директор Департаменту
аналітики та наглядових технологій.
Також, шляхом голосування членів Контактної групи відбулися
вибори зовнішніх представників до комітету з числа 8 кандидатур, які
були попередньо внесені членами Контактної групи. За підсумками
голосування до складу Комітету оверсайта UIIR були обрані: Антон
Коваленко (директор казначейства АТ “ОТП БАНК”), Андрій Потапов
(начальник управління фінансових ринків та казначейства “ІНГ Банк
Україна”) та Антон Стадник (керівник департаменту інвестиційного
бізнесу АТ “ПУМБ”).
Планується, що Комітет оверсайта UIIR розпочне свою роботу у
травні 2020 року після затвердження відповідних актів Національного
банку. Питання, що підлягатимуть розгляду на першому засіданні,
стосуватимуться аналізу репрезентативності та модернізації методики
UIIR.
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Члени Контактної групи обговорили можливі варіанти модернізації
методики UIIR. Зокрема, значна увага під час обговорення була
приділена пропозиції експертів казначейського підрозділу ЄБРР
враховувати для розрахунку UIIR не лише угоди банків між собою (як це
робиться зараз), а й угоди банків з Національним банком на грошовому
ринку (операції з розміщення депозитних сертифікатів НБУ та надання
банкам кредитів рефінансування). Такий крок міг би нівелювати
проблему низької кількості угод на міжбанківському кредитному ринку в
умовах значного профіциту ліквідності банківської системи. Окремі
учасники Контактної групи відзначали, що такий підхід міг би бути
застосований як на суцільній (врахування кожного дня усіх угод
овернайт), так і на фрагментарній основі (часткового врахування угод
банків з НБУ, врахування угод НБУ лише тоді, коли кількість угод банків
між собою є незначною). Серед інших пропозицій щодо удосконалення
методики UIIR було врахування угод репо між банками та угод банків з
юридичними особами-небанками. Усі озвучені членами Контактної групи
пропозиції будуть передані на розгляд Комітету оверсайта UIIR.
Питання 2: Робота фінансових ринків в умовах посилення ризиків,
пов’язаних із коронавірусом (спікер Олександр Арсенюк − начальник
управління оперативного регулювання грошово-кредитного ринку
Департаменту відкритих ринків НБУ)
В контексті розгляду питання було здійснено огляд ситуації на
грошовому та валютному ринках у березні та на початку квітня 2020 року.
Було відзначено, що у ІІ та ІІІ декадах березня відбулося певне
загострення внаслідок посилення ризиків, пов’язаних із поширенням
коронавірусу. Утім, вже наприкінці березня стан грошового та валютного
ринків помітно покращився. Зокрема, як відзначали члени Контактної
групи, значний позитивний ефект мали заходи, вжиті Національним
банком.
Учасники засідання порушили питання доцільності застосування за
таких умов додаткових регулюючих заходів, серед яких називалися
окремі заходи захисту на валютному ринку та операції з держаними
цінними паперами на вторинному ринку. Представники Національного
банку відзначили, що поки що не мають намірів вдаватися до таких дій.
Натомість, було відзначено, що Національний банк активно працює над
додатковими заходами в частині підтримки ліквідності банків (у т.ч. –
довгострокової), а також запровадженні інструменту керування
процентним ризиком (процентний своп).
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Питання 3: Проведення НБУ операцій своп процентної ставки (IRS):
подальший прогрес у запровадженні (спікер Микола Селехман –
заступник директора Департаменту відкритих ринків – начальник
управління операцій на відкритому ринку та розміщення державних
цінних паперів НБУ)
Було надано інформацію стосовно подальшого прогресу в
запровадженні Національним банком нового інструменту – своп
процентної ставки. Презентовані результати проведеного Національним
банком опитування банків щодо їх зацікавленості в цих операціях.
Також, були обговорені окремі практичні питання, пов’язані із
проведенням Національним банком таких операцій (застава, умови
дострокового припинення угод тощо) та можливі параметри таких угод
(строки, обсяги), що були б цікаві учасникам ринку.
Під час обговорення зазначених питань окремі учасники засідання
зауважили, що банки зацікавлені в прискоренні запровадження
Національним банком проведення таких операцій.
Питання 4: Надання НБУ довгострокових кредитів рефінансування:
практичні питання (спікер Микола Селехман – заступник директора
Департаменту відкритих ринків – начальник управління операцій на
відкритому ринку та розміщення державних цінних паперів НБУ)
Були озвучені основні підходи до майбутнього проведення Національним
банком довгострокових операцій рефінансування та надана інформація
щодо окремих практичних питань та технічних особливостей проведення
таких операцій.
Під час обговорення питань, пов’язаних із інструментами підтримки
ліквідності банків, окремі члени Контактної групи пропонували більш
активно використовувати операції репо з державними цінними паперами.
Представники Національного банку щодо цього зазначили, що на
сьогодні такий інструмент не має вагомих переваг перед кредитами
рефінансування під заставу державних цінних паперів.
Перелік учасників засідання
Голова Контактної групи −
Олег Чурій
Заступник Голови Контактної
групи −

− Національний банк України
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Сергій Пономаренко

− Національний банк України

Члени Контактної групи:
Олександр Борщук

– АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ”

Юрій Гриненко

– АТ “Райффайзен Банк Аваль”

Олексій Дмитрієв

– АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”

Олена Доманова

– АТ “Ощадбанк”

Олександр Дуда

– АТ “УКРСИББАНК”

Антон Коваленко

– АТ “ОТП БАНК”

Дмитро Лазарєв

– АТ КБ “ГЛОБУС”

Станіслав Лисянський

– АТ “БАНК АЛЬЯНС”

Юрій Малюк

– АТ “КРЕДОБАНК”

Андрій Олійник

– АТ “МЕГАБАНК”

Людмила Пилипів

– АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”

Тетяна Попович

– АТ “АЛЬФА-БАНК”

Андрій Потапов

– АТ “ІНГ Банк Україна”

Олег Секун

– АТ “Укрексімбанк”

Юрій Спасов

– АТ КБ “ПриватБанк”

Антон Стадник

– АТ “ПУМБ”

Михайло Стецюк

– АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”

Запрошені учасники засідання:
Олександр Арсенюк

− Національний банк України

Микола Селехман

− Національний банк України

Надія Мешенко

− Національний банк України

Віталій Ваврищук

− Національний банк України

Олексій Романюк

− Національний банк України

Андрій Буровський

– АТ “БАНК АВАНГАРД”

Оксана Шведа

– АТ “БАНК АВАНГАРД”

