МЕТАДАНІ
Фінансові ринки
Зміст
С торінка "Фінансові ринки" містить д ані щод о облікової процентної ставки Національного банку
У країни, щод енних та щомісячних процентних ставок д епозитних корпорацій (банків), д ані ринку
цінних паперів, д охід ності д ержавних цінних паперів на первинному та вторинному ринках, обсягів
розміщення цінних паперів та операції з ними на вторинному ринку, інд ексу фонд ового ринку
Фонд ової біржі ПФТС (інд ексу ПФТС ).
Процентні ставки д епозитних корпорацій под аються за непогашеними сумами та новими
операціями за інституційними секторами економіки, в розрізі вид ів валют, строків погашення та
цільового спрямування.
С татистика випуску боргових цінних паперів (цінних паперів, крім акцій) охоплює д ані щодо
залишків коштів на кінець період у та чистого випуску в звітному період і за борговими цінними
паперами, випущеними резид ентами, у розрізі секторів економіки емітентів, вид ів боргових цінних
паперів та вид ів валют.
Інд екс фонд ового ринку (інд екс ПФТС ) є офіційним показником Фонд ової біржі ПФТС (Перша
Фонд ова Торговельна С истема), базується на результатах торгів на Фонд овій біржі ПФТС та
розраховується в режимі реального часу протягом торговельної сесії. Інд екс ПФТС – ціновий інд екс,
зважений за обсягом емісії (free float), що реально д оступний д ля широкого кола інвесторів.
Джерела д аних
Джерела д аних д ля склад ання статистики:
процентних ставок - статистична звітність Національного банку У країни та банків;
цінних паперів - статистична звітність Національного банку У країни та банків , інформація
Національної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку У країни, Міністерства фінансів У країни,
Державної служби статистики У країни;
розрахунки та оцінки Національного банку У країни.
Визначення і терміни
Облікова процентна ставка Національного банку У країни, процентні ставки інших д епозитних
корпорацій за новими операціями та непогашеними сумами, фонд овий ринок , цінні папери, інд екс
ПФТС .
Правова основа
Закон У країни "Про Національний банк У країни", статті У год и Міжнарод ного валютного фонд у,
нормативні д окументи щод о приєд нання У країни д о С пеціального станд арту поширення д аних МВФ,
статті У год и про асоціацію між У країною та Є вропейським С оюзом.
Метод ологія
Дані про процентні ставки склад аються з урахуванням метод ологічних рекоменд ацій, виклад ених
у Керівництві зі статистики процентних ставок монетарних фінансових інституцій (Є ЦБ) .
Дані про цінні папери склад аються з урахуванням метод ологічних рекоменд ацій, виклад ених у
Посібнику зі статистики цінних паперів (БМР, Є ЦБ, МВФ).
Інд екс ПФТС розраховується за принципом ринкового зважування. При розрахунку Інд ексу ПФТС
враховуються всі угод и, що були зареєстровані в Фонд овій біржі ПФТС протягом торгової сесії та
від повід ають певним умовам.
Установа, що звітує
Національний банк У країни, Фонд ова біржа ПФТС .
Станд арти та код и
С истема національних рахунків (С НР), Класифікація інституційних секторів економіки У країни
(КІС Е), Класифікатор вид ів економічної д іяльності (КВЕД), міжнарод ні станд арти та національні
положення бухгалтерського обліку.

