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США. Ринки намагаються сформувати дно. S&P500 скоротився на 18% від рекордних значень – всього на 2% вище за територію, яка
традиційно називається ведмежим ринком. Індекс у п'ятницю знижувався нижче за ключову лінію підтримки в 4000, проте за
підсумками понеділка закріпився вище. Технологічний Nasdaq-100 знизився на 25.6% з початку року, «реагуючи» на жорсткість
монетарної політики та зниження апетика до ризику в інвесторів. Що побічно підтверджується спадом крипторинку через епохальний
крах LUNA та алгоритмічного стейблкоіну UST на тлі штучної атаки. У питанні очікування погіршення ситуації та рецесії інвестори
розділилися: головний стратег Goldman Sachs зазначає, що їхній «базовий прогноз не передбачає рецесії», а стратег JP Morgan заявляє,
що «ризик рецесії на ринку акцій – надмірний».

Інфляція. Дані про зростання цін у квітні призвели до розпродажу на ринках 11 травня. Проте у понеділок ринки відіграли втрати.
Споживча інфляція у квітні відкотилася до 8.3% із березневих 8.5% (рік до року). Але темпи її уповільнення виявилися нижчими за
консенсус – який склав 8.1%. Базовий індекс споживчих цін, який не враховує сезонні товари (енергетичні товари та їжу) також не
виправдав очікування – він склав 6.2%, що на 0.2% нижче за консенсус, і на 0.3% вище за очікування. У місячній динаміці він
прискорився - приріст виявився на 0.3% (м-м) вище за очікування в 0.6%.

Ціни на послуги додали негативних нот, вони зросли на 0.7% за квітень, що свідчить про більш глибоке, структурне проникнення
інфляції в економіку, що виходить за межі промислового сектора та постачання. Ціни виробників виявилися трохи нижчими за
очікування, проте березневі дані були переглянуті в позитивний бік. Базовий PPI у квітні становив 0.4% (м-м) проти консенсусу в 0.6%.
Почасти це стало можливим через нульову динаміку імпортних цін, хоча очікувалося зростання на 0.6% (м-м).

"Настрої". Попередні оцінки споживчих настроїв від університету Мічігану за травень показують, що висока інфляція знизила
впевненість американців. Індикатор впав набагато сильніше за очікування – до 59.1 проти прогнозу в 64. Це найнижчий рівень за
останні 13 років, так, учасники опитування відзвітували про найгірші умови купівлі товарів довгострокового використання з 1978 року.

Однак індекс настроїв маленького бізнесу від Американської Асоціації незалежних роботодавців у квітні на 0.3 перевищив консенсус
аналітиків WSJ і склав 93.2, ідентично до березневого рівня.

Активи. Облігації. Очікування високої інфляції та фактичне перевищення консенсусу штовхали дохідність бондів нагору. На піку для
10-річних паперів вона доходила до 3.16%, проте з 5 травня знизилася до 2.88% - потенційно відновлюючи зворотну кореляцію між
облігаціями та акціями. Прибутковість не закріпилася вище 3%, що говорить про високий попит на облігації з боку «консервативних
грошей» та очікування уповільнення зростання цін. Золото. Котирування повторюють рух ринку акцій, з пікових $1880 за тр. у. у травні
знизилися до $1824 – впевненість у золоті, як хеджу від інфляції – знижується. Russell2000 (компанії невеликої капіталізації). Small і mid
кепи показують результати краще за ринок – за останній тиждень приріст склав 1.1%. Однак вони досі у більшому мінусі з початку року,
ніж широкий ринок -- -21%, проти -16.5% у S&P500.

Європа. Крістіна Лагард чіткіше окреслила ймовірні терміни початку підвищення ставок у ЄС, що було нейтрально сприйнято ринком,
який не переносить невизначеності. STOXX600 виріс на 3.5%, DAX (Німеччина) – зміцнився на 3.1%, FTSE (Британія) – виріс на 3.4%,
французький CAC 40 – на 3.2%.

НАТО. Фінляндія та Швеція планують вступити до альянсу, і вже подали заявки або заявили про наміри. Туреччина висловилася, що
виступить проти їхнього вступу, проте американська сторона очікує, що країнам партнерам вдасться домовитись. Росія ж заявила, що
посилить військове угруповання на кордоні з Фінляндією, у випадку її вступу.

Санкції. Росія запроваджує санкції проти енергетичних компаній ЄС – відключаючи постачання газу. Під санкції потрапила компанія
Gazprom Germania, яка на місяць раніше перейшла під контроль Німеччини. Також РФ оголосила, що скоротить постачання
трубопроводом Ямал, ділянкою якого володіє польська компанія EuRoPol GAZ, яка потрапила під санкції, які забороняють будь-які
розрахунки з такими компаніями. Також важливо зазначити, що ЄС відмовився від планів заборонити своїм судноплавним компаніям
перевозити російську нафту після протесту від Мальти та Греції.

Монетарна політика. Президент ЄЦБ Крістіна Лагард заявила, що програма купівлі облігацій може закінчитися на початку третього
кварталу, і що ставка буде підвищена кількома тижнями пізніше. Після квітневого засідання дедалі більше економістів виступають на
користь підвищення процентних ставок у липні. Нещодавно до табору яструбів приєднався голова ЦБ Німеччини.

S&P +0,4% STOXX +3,5% Nikkei -1,7%
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FTSE +0,8% SSE +2,4% IMOEX -0,1%

Джерело: YahooFinance
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Brent 110 -2,3% Gold 1809 -2,7% Gas TTF 1064 +2,2%

Газ. У понеділок червневі ф'ючерси на голландському хабі TTF показали спад до $1127 / тис. куб. м. або -4,7% за тиждень. Ціни на споті,
навпаки, зросли на 2,2% до $1064/тис. куб. м. Так, спотовий ринок все ще зберігає напруженість на фоні того, що з 11 травня оператор
ГТС України не прийматиме російський газ для Європи на одному з важливих маршрутів його транзиту через форс-мажорні обставини.
В результаті, середньодобова транзитна потужність впала з 80-90 млн м3 до 50-60 млн м3.

Поряд з цим, незважаючи на часткове падіння, ціни на ф’ючерсному ринку залишаються вище позначки в $1100 тис. м3. Від стрімкішого
зростання вартості газу ринок поки стримують наступні фактори: тепла погода в регіоні, перехід частини електростанцій на вугілля та
інші замінники, активний імпорт LNG-газу. Паралельно з цим, за інформацією Bloomberg, Єврокомісія на закритому засіданні минулого
тижня, запропонувала країнам оновлені інструкції щодо оплати за російський газ, згідно з якими дозволяється відкриття рахунків в
Газпромбанку в євро або доларах. Ці гроші повинні автоматично конвертуватися на рублевий рахунок цих компаній. В результаті, в
короткостроковій перспективі, на ринку зберігається хиткий баланс попиту та пропозиції, що повинно дозволити зберегти поточний
рівень цін до початку нового опалювального сезону.

Відмітимо, на початку 2022 року в Україні наростили видобуток природного газу до 1,72 млрд м3/ місяць (+ 2,3% р-р.), що еквіваленто 20
млрд м3 по року. З початку війни, міністр енергетики України, Герман Галущенко заявив про, лише, 15% падіння рівня видобутку (1,45
млрд м3 / міс.), що за умов 30-40% падіння промислового споживання з 1,3-1,6 млрд м3 / міс., наразі дозволяє зменшити внутрішні ціни
на газ на рівні $800-900/ тис. куб. м. та здійснювати активне поповнення ПГС без імпорту. Водночас, зазначимо, що Міненерго заявило,
що країна розпочне імпорт газу влітку.

Нафта. У понеділок липневі контракти на Brent продовжили ріст до $108 за бар., або +1,5% до минулого понеділка. Ціни на спотовому
ринку навпаки, знизились до $110,5 за бар. (-2,3% за тиждень). Так, ціни на спотовому ринку знаходяться під впливом новин щодо
уповільнення економічної активності в Китаї. Так, роздрібні продажі у квітні знизилися на 11,1%, коли ринок очікував лише 6,1%
зниження. Рівень промислового виробництва впав на 2,9%, при консенсус-прогнозі аналітиків у +0,4%. Водночас, до публікації
статистики, котирування нафти росли приблизно на 0,7%, в основному на фоні оптимізму з приводу сезонного літнього приросту
попиту на сировину.

Додатковим фактором стримування цін стала затримка запровадження ембарго з боку ЄС, так як в блоці все ще присутні країни, які
категорично відмовляються від запуску будь-яких енергетичних обмежень. Однак, зрештою, згоди з цього питання буде досягнуто,
вважає глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

В той же час, в перспективі декількох місяців ціни залишаються на максимальних позначках, так як ринок продовжує очікувати
значного дисбаланс попиту та пропозиції після проходження піку карантинних обмежень в Китаї та запровадження нафтового ембарго
на поставки з Росії в ЄС. Відмітимо, що Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року, навіть якщо ЄС не зможе
домовитись про запровадження загальноєвропейської заборони у рамках наступного пакету санкцій.
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Джерела: CME Group, ICE
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Пшениця, кукурудза та соя. За підсумками минулого тижня, травневі ф'ючерси пшениці на Чиказькій товарній біржі зросли до 435
$/тонну (+6,4% за тиждень). Паралельно з цим на Паризькій товарній біржі ціна на борошномельну пшеницю MATIF (№ 2) показали
значно стриманіший ріст до 461 $/тонну (+0,4% за тиждень), в той час коли ціни на Чорноморську пшеницю показали, навпаки, спад на
0,6% досягнувши 392 $/тонну.

Американська кукурудза подорожчала до 315 $/тонну або +1,6% за тиждень, коли ціни на Чорноморську кукурудзу показали незначне
падіння до 338 $/тонну (-0,4% за тиждень). Ціни на сою після двотижневого спаду поновили ріст до 626 $/тонну, додавши 4,5% за
тиждень.

Так, ціни на пшеницю розпочали нову хвилю росту на фоні введення Індією (2 в світі виробник і споживач пшениці) негайної заборони
експорту пшениці на фоні продовження стійкої засухи, а також стрімкого росту світових цін на пшеницю, в результаті чого продовольча
безпека Індії, сусідніх уразливих країн перебуває під загрозою (Непал, Бангладеш та Шрі-Ланка). Водночас в США, як і раніше
зберігається спекотна погода на півдні, що знижує врожайність озимої твердої червоної пшениці в США, коли дощі затримують сівбу
ярої пшениці на півночі рівнин країни.

Паралельно з цим, в результаті збереження теплої, сухої погоди в європейському регіоні, а саме в Франції – найбільшому виробнику
зерна в ЄС, різко погіршився стан посівів. Так, якщо на початку травня, за даними аграрної агенції FranceAgriMer, 89% посівів м'якої
пшениці у Франції перебували у хорошому чи відмінному стані, то на поточний момент лише 80-82% посівів зостаються в хорошому
стані.

Щодо росту цін на кукурудзу, згідно травневого звіту USDA, було озвучено новий прогноз світового виробництва кукурудзи у 2022/23
МР, за яким урожай зерновий може скоротитися до 1,18 млрд тон порівняно з 1,215 млрд тон у 2021/22 МР та 1,129 млрд тон у 2020/21 МР.
Зокрема, прогнозується зниження валового збору пшениці в Україні – до 19,5 млн тон (42,1 млн тон у 2021/22 МР), а також у США – до
367,3 (383,9) млн тон та ЄС – до 68,25 (70,5) млн тон.

Водночас відбулося часткове пожвавлення на американському ринку сої. Так, згідно інформації Міністерства сільського господарства
США, нещодавно з країни було експортовано 132 тис. тон сої минулого врожаю до Китаю, що значно додало оптимізму учасникам ринку
на подальше зростання торгової активності з Китаєм.

Так, згідно інформації Мінагрополітики України, станом на 12 травня сівба ярих культур ранньої групи в Україні була виконана на 90%
від прогнозованих площ..

Як уточняється: ярою пшеницею засіяно 187,5 тис. га (прогноз – 189,6 тис. га); ярим ячменем – 918,8 тис. га (1,024 млн. га); горохом – 123,9
тис. га (145,7 тис. га);

вівсом – 156,7 тис. га (163,6 тис. га); кукурудзою – 3,239 млн га (4,854 млн га); гречкою – 12,2 тис. га (81,6 тис. га); просом - 22,5 тис. га (62,3
тис. га). Щодо олійних культур, то соняшником на 12 травня було засіяно 3,29 млн га (прогноз – 4,935 млн га), ярим ріпаком – 26,7 тис. га
(29,8 тис. га), соєю – 728,6 тис. га. га (1,253 млн. га). Цукрові буряки посіяні на 181,4 тис. га з прогнозованих 206,9 тис. га. Зазначимо, що
посівна продовжується в усіх областях України, крім Луганської, де практично на всій території продовжуються бойові дії.

Sugar 423 +3,3% Wheat 392 -0,6% Sun. Oil 2276 +0%



Weekly Economic Monitor 18.05

Agriculture commodities

7

Sugar 423 +3,3% Wheat 392 -0,6% Sun. Oil 2276 +0%

Джерела: CME Group, ICE
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Офіційний курс гривні залишається фіксованим на рівні 29,25 UAH/USD. При цьому, Національний банк продовжує послаблювати
обмеження на валютному ринку, запроваджені 24 лютого. Зокрема, в НБУ обговорюється декілька сценаріїв зняття обмежень на
купівлю валюти юридичними особами для некритичного імпорту. Також, акцентується увага на тому, що доцільнішою є керована
корекція курсу у вигляді «однокрокової девальвації», як ми передбачаємо в 10% до рівня 32,5 UAH/USD.

Тоді як до вільного курсоутворення на міжбанку за довоєнним форматом економіка України поки не готова.

Необхідність поетапного керованого ослаблення гривні. Представники Національного банку чітко окреслюють свою позицію:
збереження поточного курсу на рівні 29,25 UAH/USD, в умовах різкого прискорення внутрішньої інфляції у 2022 році, призведе до
укріплення реального ефективного обмінного курсу, тобто надмірного стимулювання імпорту та зниження конкурентоздатності
вітчизняного бізнесу.

Не дивлячись на те, що у квітні підтримка фіксованого обмінного курсу та фінансування критичного імпорту потребували всього $2,2
млрд (резерви на 1 травня складали $26,9 млрд), НБУ вже з початку травня почав підготовку ринку до поетапного керованого
ослаблення гривні.

"Короткі, але частіші кроки більш доцільні для ситуації, коли ринок уже майже, але ще не зовсім повністю готовий до плаваючого
обмінного курсу. Відповідно центральний банк у такій ситуації намагатиметься знайти нову точку рівноваги, де ринок сам
збалансується. І далі курс уже плаватиме в довоєнному форматі" – пояснює заступник голови Національного банку України Сергій
Ніколайчук

Попередньо, схожий механізм застосували для купівлі готівкової валюти фізичними особами та по валютним операціям з картками.
Так, банкам було дозволено продаж валюти за курсом, який не перевищує більш ніж на 10% офіційний курс (32,175 UAH/USD). Ми
припускаємо, що аналогічна система (дозвіл банкам продажу валюти під некритичний імпорт з 10-15% відхиленням курсу від
офіційного) розглядається як проміжний хід.

Однак, більш ймовірнішим сценарієм є встановлення нового фіксованого обмінного курсу в тому ж коридорі 31-33 UAH/USD. Що
враховуватиме і нарікання експортерів на занижений курс продажу експортної виручки (29,25 UAH/USD).

Відмітимо, що такі дії НБУ зумовлені де-факто нівелюванням категорії критичного імпорту зі сторони Уряду, на який після хвилі
розширень (10 переглядів) припадає 90% товарних категорій. Також, відміна митного навантаження та сплати ПДВ на імпорт товарів
суб’єктами спрощеної системи оподаткування (в тому числі, підприємствами, які перейшли на 2% з обороту) – є прямим та
неконкурентним стимулюванням імпорту.

Відповідно, пропонується повернення до попередньої системи оподаткування імпорту та введення спеціальних підвищених
спецмит на товари, які де-факто не відносяться до критичного імпорту та не мають субсидіюватись державою. Після повернення
обов’язкової сплати імпортного ПДВ та введення підвищених спецмит (відповідного подорожчання імпортних товарів та зниження
попиту на валюту) НБУ дозволить вільну купівлю валюти підприємствам для некритичного імпорту.
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Курс гривні на крипто-біржах 32,10-33,50 USDT/UAH

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/18/687172/
https://interfax.com.ua/news/economic/833075.html
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Курс гривні на готівковому ринку 35,00-35,65 USD/UAH

Повернення до плаваючого обмінного курсу. В той же час, повернення
до ринкового курсоутворення потребує відновлення довіри населення /
інвесторів до гривневих інструментів та різкого підвищення ставок.
Нагадаємо, облікова ставка НБУ з 21 січня залишається на рівні 10%. А
саме, у Національного банку повинен бути робочий важіль впливу на
валютний курс у формі облікової ставки (прямо прив’язаної дохідності
депозитних сертифікатів та опосередковано дохідності ОВДП). Так,
підвищення дохідності гривневих інструментів та приплив нерезидентів
(2019-2021 роки) був ключовим інструментом регулятора по укріпленню
гривні (та зниженні споживчої інфляції через здешевлення імпорту).

Однак, відновлення процентного каналу впливу на курс у перспективі
декількох місяців є неможливим. Перш за все, через повне блокування
міжнародного ринку капіталу для України (всі залучення, які здійснює
Мінфін після 24 лютого відбуваються не на ринкових умовах). Також,
портфель нерезидентів у гривневих ОВДП за період війни знизився на 2
млрд грн. А результати розміщень військових ОВДП під 10-11,5% додатково
свідчать про відсутність інтересу до гривневих інструментів.

Готівковий ринок. Станом на 18 травня готівковий курс долара
продовжив стрімке зростання: до 35,0/35,7 UAH/USD (проти 33,40/33,70
UAH/USD минулого тижня).

Курс купівлі-продажу гривні на готівковому ринку України за містами

Джерело: minfin.com.ua
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Болгарський лев: 15,77 BGN/UAH (-7,02%)

Швейцарський франк: 29,48 CHF/UAH (-7,31%)

Чеська крона: 1,25 CZK/UAH (-7,82%)

Євро: 30,84 EUR/UAH (-7,02%)

Злотий: 6,64 PLN/UAH (-9,00%)

Румунський лей: 6,23 RON/UAH (-7,04%)

Турецька ліра: 1,86 TRY/UAH (-11,98%)

Офіційний курс валют після перерахунку НБУ (на 18.05)
за актуальним крос-курсом:

Що стосується готівкового курсу євро, то останній виріс до 37,0/38,0 UAH/EUR (проти 35,40/35,80 UAH/EUR на минулому тижні). Пара
EUR/USD при цьому продовжує коливання у вузькому коридорі 1,04-1,06 EUR/USD.

Детальний огляд та консенсус-прогноз пари EUR/USD у минулих двох випусках від 27 квітня та 4 травня. Минулого тижня пара EUR/
USD без змін знаходилась в коридорі 1,0540-1,0560.

Торги гривні до USDT, аналогічно показуються різке зростання курсу з 32,5-33,5 до 34,70 UAH/USDT (проти 32,40-32,60 UAH/USDT ще у кінці
квітня).

На наш погляд, стрімке та синхронне зростання обмінного курсу на нерегульованих сегментах ринку може від відбуватись під впливом
очікувань ринку відносно планованого ослаблення офіційного курсу гривні. Зокрема інтерв’ю Голови НБУ Евгена Шевченко та
заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука натякають на однокрокову девальвацію гривні, з одночасним збереженням фіксованого
курсу.

Головним фактором є стримування попиту на некритичний імпорт з боку населення.

Ми оцінюємо таку «однокрокову девальвацію» з боку НБУ протягом, вірогідно, вже наступного тижня у 10%. Отже ще до літа ринок може
перелаштовуватися під фіксований курс близько 32,5 UAH/USD

https://drive.google.com/file/d/1Pt1X4YbTCdCuTUGC2X9C529VzTMEGwAl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pt1X4YbTCdCuTUGC2X9C529VzTMEGwAl/view?usp=sharing
https://www.binance.com/uk-UA/trade/USDT_UAH
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Ціни на природний газ в Україні Об’єм газу в ПСГ (bcm / млрд м3) та
Відсоток заповнення ПСГ (%) на 16.05.2022

Джерело: barchart.com

Джерело: Нафтогаз Джерело: Нафтогаз

Natural Gas Prices (TTF), actual-futures, 2022
$ / тис м3

А-95 - 40,08 А-92 - 39,79 ДП - 42,60 Газ - 34,69

Компанія А-95
преміум А-95 А-92 ДП Газ

ОККО 42,50 39,86 39,86 42,31 35,99

WOG 41,84 39,86 42,31

Mango 39,86 42,31

Авиас 38,34 42,00 41,00 44,00 36,37

SOCAR 41,84 39,86 39,81 42,31

UPG 39,80 42,93 32,00

Укрнафта 40,00 39,50 38,50 42,30 34,39

Shell 39,86 42,31

Мінімальна 38,34 39,50 38,50 42,30 32,00

Максимальна 42,50 42,00 41,00 44,00 36,37

Середня 40,90 40,08 39,79 42,60 34,69

Ціни на паливо на АЗС України (17.05)

Джерело: сайти відповідних АЗС, minfin.com.ua
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Центральний банк Росії опублікував попередні оцінки платіжного балансу за січень–квітень, серед яких наявна інформація по
торгівельному балансу (товарів та послуг). Профіцит торгівлі за перші 4 місяці 2022 року склав $106,5 млрд, що у 3.1 рази вище ніж у
2021-му ($35.2 млрд).

Враховуючи оцінки за Q1 2021, позитивне сальдо торгівлі товарами та послугами у квітні складало $40,2 млрд.

Відштовхуючись від історичних даних, ми припускаємо, що надходження та відплив валюти по експорту послуг балансуються з
близьким до нульового сальдо. Відповідно, у квітні позитивне сальдо торгівлі товарами у 4 рази перевищило показник минулого року
у $10,3 млрд. При цьому, навряд чи Росії вдалось у прямій пропорції наростити експорт. Попередні оцінки Міністра фінансів Антона
Силуанова вказують на 17% скорочення видобутку нафти у 2022 році. Тоді як ціни на Urals всього на 10% перевищують минулорічний
рівень.

Дійсно, вдвічі виросла вартість газу в ЄС, однак левова частка поставок газу відбувається по довгостроковим контрактам, не
прив’язаних до спотових цін.

Ми припускаємо, що у квітні РФ вдалося зберегти експорт на минулорічному рівні, проти 72% (рік до року) зростання у січні. Відповідно,
вираховуємо, що імпорт у квітні склав $4,6 млрд, що на 81.8% нижче ніж у квітні 2021 року. Скорочення поставок вже приводить до
відмови від критично необхідних товарів, так у РФ легалізували випуск автомобілів без ABS, подушок безпеки та переднатягувачів
ременів, на фоні дефіциту комплектуючих.

Ключові категорії імпорту у 2021 році – це машини та обладнання (31% із яких 4.4% - ноутбуки та комплектуючі), продукція хімічної
промисловості (12.2%), транспорт (а саме легкові авто – 11.1%), метали та вироби із них (6.9%). У квітні очевидні зниження по декільком
категоріям: імпорт авто зупинився, імпорт із Китаю складає лише 11% від загального; падіння імпорту по найширшій категорії – машини
та обладнання до якої входять ПК, ноутбуки, та двигуни разом із генераторами. Не враховуючи скорочення більш незначних для
торгового балансу, але важливих категорій технологічного та воєнного імпорту.

Нагадаємо, МВФ у World Economic Outlook від квітня 2022 року оцінує зниження імпорту товарів РФ у 2022 році у 25.4%. Але фактичні
дані говорять про значну недооцінку падіння, лише у квітні – першому повноцінному місяці ефекту санкцій імпорт скоротився на
70-85%. РФ вдасться переправити частину торгових потоків з Китаю та налаштувати процедуру паралельного імпорту, що замістить
частину товарів, але відобразиться на внутрішній інфляції та реальному сектору.

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weo-report?c=922,&s=TM_RPCH,TMG_RPCH,TX_RPCH,TXG_RPCH,&sy=2020&ey=2027&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
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S&P +0,4% STOXX +3,5% Nikkei -1,7%

Brent 110 -2,3% Gold 1809 -2,7% Gas TTF 1064 +2,2%

Sugar 423 +3,3% Wheat 392 -0,6% Sun. Oil 2276 +0%

А-95 - 40,08 А-92 - 39,79 ДП - 42,60 Газ - 34,69

Курс гривні на готівковому ринку 35,00-35,65 USD/UAH

Курс гривні на крипто-біржах 32,10-33,50 USDT/UAH

FTSE +0,8% SSE +2,4% IMOEX -0,1%
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